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�
ين
التأث� ا�جتماعي ضیق
الي یساهم فیھا
نموذج ا عا ًم ا مستن ًد ا إ� ا� � فراد
یصف هذا التقریر
ي
ً
الفاعلن لدراسة السبل ي
النطاق ن ي� ظھور دینامیکیات شعبیة ع� النطاق الواسع ،با�� ضافة إ� دینامیکیات قد تنتج عن النموذج العام المستند إ�
ين
ين
الفاعلن ع� " أفراد "
الفاعلن للفئات المختلفة للسلوکیات العامة  .ویشتمل النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
ا� � فراد
ين
الفاعلن لمحاكاة
بعض ا .ویصف هذا التقریر کذلك کیف خصصنا النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
ی تفاعلون مع بعضھ م ً
خصیص ا للتعریف بھیكل
سلوکیات محددة ،وهي فحص �طان الثدي ،باعتماد دراسة استقصائیة تمثیلیة وطنیة صمم ناها
ً
وأخ� ً ا ،یتناول التقریر طرق محتملة أخرى یمکن من خ�لھا تخصیص النموذج
ومعای� النموذج العام لف حص �طان الثدي.
ي
ي
ين
الفاعلن � ي� المستقبل.
العام المستند إ� ا� � فراد
ن
�
ين
م� ي ن
الي نفذت ن ي� �
ممولن من قبل المعاهد الوطنیة للصحة ،ا� �ول
وعن
یمثل البحث ي� هذا التقریر ثمرة الجھود ي
ئ
ن
الوطي
الوقاى ع� الشبكات ا�جتماعیة " الذي ن ُ◌ فّ ذ برعایة المعھد
هو " النتائج الصحیة وت صورات المخاطر والسلوك
ي
ي
ئ
ن
ئئ
�
الئ یعتمدها ا� فراد لتقییم المخاطر النسبیة للمشارکة أو عدم المشارکة ي� سلوك صحي وقا ي
لل�طان وتناول السبل ي
�
الي حصلوا علیھا من شبكاتھم ا�جتماعیة � .ي� هذا �
نموذج ا عا ًم ا مستن ًد ا إ� ا� � فراد
الم� وع ،طورنا
ً
باستخدام المعلومات ي
ين
ين
نموذجن
الفاعلن للتعلم ا�جتماعي ،واستخدمنا فحص �طان الثدي والتطعیم الموسمي ضد ا� � نفلونزا كأمثلة ،وطورنا
ي ن
استقصائیتن للتعریف بھذین النموذج ي ن
ين
ين
ين
ين
المخصصن
ن
دراستن
الفاعلن  .وقمنا کذلك بعداد
مخصصن یستندان إ� ا� � فراد

ن
ف� وس نقص المناعة �
�
الب� یة "،
الم� وع
معای� هما .ن ي�
وتحدید
الثاي  " ،بناء شبکة متعددة التخصصات حول ثقافة ومخاطر ي
ي
ي
ن
الوطى لصحة ا� � قلیات والتفاوتات الصحیة ،استخدمنا النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
والذي ن ُ ّف ذ برعایة المعھد
ي
ئ
�
ين
الئ قد تکشف عنھا عملیات التعلم ا�جتماعي حول الفئات العامة
الفاعلن لفحص ا� نواع الرئیسیة للدینامیکیات ي
لیحا� ا� � نواع المختلفة للسلوکیات ن ي�
للسلوکیات ،وطورنا مفاهیم لوسائل یمکن من خ�لھا تخصیص نموذجنا العام
ي
ا� � عمال المستقبلیة.

ين
الفاعلن لقرارات فحص �طان الثدي ،والتطعیم
نعمل حالیً ا ع� تطویر وتنقیح نموذج مخصص یستند إ� ا� � فراد
�
ن
ن
ن
الوطي لل�طان ،والمعھد
الوطي � � مراض
یي ن ي� إطار ث�ث ة مشاریع جاریة برعایة المعھد
ي
ي
ضد ا� نفلونزا ،والتھرب ال� � ي
التوا� .
الحساسیة وا� � مراض المعدیة ،والمؤسسة الوطنیة للعلوم ع�
ي
ين
ين
المعنین ن ي� الشبكات ا�جتماعیة ،وتدفق المعلومات ،وصنع القرارات،
الباحثن
رئی�
یستھدف هذا التقریر بشكل
ي
ين
العاملن ن ي� حقول مت علقة بالصحة ،والسیاسة العامة ،والعلوم ا�جتماعیة،
بما ن ي� ذلك ع� سبیل المثال � الح� أولئك

وعلم النفس.

ii

RAND Health
�
ين
تحسن السیاسات وعملیة
غ� ربحیة تساعد ع�
خ�ة هي مؤسسة ي
 RAND Healthهي وحدة بحثیة تابعة لمؤسسة  ، RANDو ا� ي
ين
تحسن الصحة والرعایة الصحیة ن ي� مختلف أنحاء
صنع القرارات من خ�ل البحث والتحلیل .وتتمثل مھم ة هذه الوحدة ن ي�
ئ
�
الئ تتناول مواضیع �ت�اوح ما ي ن
بن القضایا الناشئة ن ي� الصحة العامة
العالم .وقد أجرت الوحدة مجموعة واسعة من ا� بحاث ي
إ� التحدیات الحدیثة � ي� تقدیم الرعایة الصحیة ،إ� أ ن ّھا ترکز ع� ستة مجا�ت رئیسیة هي :تنفیذ إص� حات الرعایة الصحیة،
ودفع تكالیف الرعایة ،وتنظیم الرعایة ،وجودة الرعایة وال صحة السكان یة والمجتمعات الصحیة ،وا� � دوات الصحیة .وتعتمد
المح� ،
الفیدا� ومستوى الو�یة وع� المستوى
الوحدة � ي� تمویل أعمالھا ع� كل من المؤسسات الحکومیة ع� المستوى
ي
ي
�
�
�
�
الي تنفذها � ،ن
یل� م الباحثون
والمؤسسات والمنظ مات ي
غ� الربحیة ،والقطاع الخاص ،وهدایا ومنح ا� فراد .ي
و� جمیع ا� عمال ي
بمعای� صارمة ن ن
لل� اهة والموضوعیة ،ویتم �
ن� جمیع نتائج الدراسات وتتاح للعامة.
ي
للمزید من المعلومات حول  RAND Healthول�ط�ع ع� ملخصات إصداراتھا وطلب ال معلومات  ،یرجی زیارة الموقع
� ن
وي www.rand.org/health. :
ا �� لک� ي
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ  RAND - Pardeeﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
منذ أن تأسست  RANDقبل  65عا ًم ا ،تصدرت مجال ا� ئ بحاث الرائدة � ي� تطویر منھجیات وأدوات تحلیلیة جدیدة .فقد
قامت ب أعمال تأسیسیة ن� الشبكات الحاسوبیة والذكاء ا�صطناعي ،وا� � لعاب ا �� �
لک�ونیة والمحاكاة الحاسوبیة ،واستشارات
ي
الخ�اء ،کما طورت مجا�ت تخصصیة جدیدة مثل أبحاث العملیات وتحلیل ا� � نظمة.
�
والیوم ،تستکمل  RANDهذا التاریخ � ي� مجال ا�بتكار ،إذ ت ُدرك أ ّن الطرق التقلیدیة لتنظیم القدرات العلمیة من خ�ل
التدریب المتخصص أو المعرفة الثابتة لم تعد كافیة �� یجاد تطورات ن ي� أدوات ومنھجیات التحلیل ال�زمة للتعامل مع المشاكل
ا�� �
ً
فرید ا لھذه المنھجیات
بدی�
ک� استعصا ًء � ي� العالم .توفر مراکز المنھجیات ن ي� كلیة  RAND - Pardeeللدراسات العلیا
ً
أک� من  1,000باحث من الطراز الرفیع ،وأساتذة �
ا�� كادیمیة التقلیدیة المحدودة .وبا�عتماد ع� �
مح� ي ن
فن  ،وطلبة ،تعمل مراکز

الخ�ات المتنوعة لمؤسسة  RANDن ي� مجموعة من المجا�ت التحلیلیة المتشابکة لدعم تطویر
المنھجیات ع� تنظیم قاعدة �
وتطبیق منھجیات وأدوات رائدة لتحلیل التحدیات المعقدة ن ي� السیاسات العامة لیومنا هذا.
�
الخ�ات التحلیلیة
ویساهم كل مرکز من المراکز الستة ن ي� تلبیة ا� هداف المؤسسیة لمؤسسة  RANDبما � ي� ذلك )  ( 1تعزیز �
ن
�
ين
المھي ؛ و) ( 2
البحئ  ،والھیئة التدریسیة ،والطلبة من خ�ل المراقبة والتدریب وأنشطة التطویر
تحسن جودة أبحاثنا
لفریقنا
ي
ي
الخ�اء ،واعتماد المنھجیات وا� � دوات ا�� �
وت�ة تطویر وتطبیق
ودقتھا من خ�ل ا� �رشفة ،واستشارة
ک� تقد ًم ا؛ و)  ( 3ت�یع ي
�
منھجیات وأدوات التحلیل من  � RANDي� مجال السیاسة العامة؛ و)  ( 4تسلیط الضوء ع� القدرات التحلیلیة لمؤسسة RAND
وغ�هم من الجھات المعنیة.
الخ� یة ،والعم�ء ،ي
ضمن المجتمع العلمي ،وص ّن اع السیاسات ،والھیئات ي

iii

ن
الوطي لل�طان بموجب العقد رقم  R21CA157571والعقد
تم دعم البحوث الواردة ن ي� هذا ا �� صدار من قبل المعھد
ي
ن
الوطي لصحة ا� � قلیات والتفاوتات الصحیة بموجب العقد رقم  ، R24MD008818ومن
رقم  ، R21CA194194ومن قبل المعھد
ي
ن
الوطي � � مراض الحساسیة وا� � مراض المعدیة بموجب العقد رقم  ، R01AI118705ومن قبل مرکز  RANDللمنھجیات
قبل المعھد
ي
ين
الیقن  ،ومرکز
الوصفیة والمختلطة ،ومرکز  RANDللحوسبة والتحلیل المتفاوت ،ومرکز � RANDتخاذ القرارات ن ي� ظل عدم
 RANDلتحلیل الشبکة التطبیقي وعلم النظام .تم تمویل جزء من هذا �
الم� وع بواسطة برنامج مؤسسة  RANDل�ستثمار � ي�
�
�
�
الي یتم الحصول علیھا
ال�نامج �
ا� فراد وا� فكار .یتم تقدیم جزء من الدعم لھذا �
ع� سخاء الجھات المانحة لـ  RANDوالرسوم ي
من ا� � بحاث الممولة من قبل العمیل.
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4.6
6.1

ُﻣﻠﺨﺺ

غ� مؤکدة ،یتخطی ا� � فراد عادة تجاربھم الخاصة
غ� معروفة أو ي
عند المشارکة ن ي� سلوکیات قد تتضمن مخاطر أو نتائج ي
�
التأث� ا�جتماعي ضیق النطاق ،والذي قد یحدث
المبا�ة .یمثل ذلك
للنظر ن ي� تجارب ا� �خرین ضمن شبكاتھم ا�جتماعیة
ي
�
ن
تأث�ات عمیقة ع� السلوکیات ع�
تغی�ات ي� الشبکة ا�جتماعیة ا� وسع نطا قًا ،حیث یصبح للشبكات ا�جتماعیة المحلیة ي
ي
�
ين
التأث� ا�جتماعي
الي یساهم فیھا
مستند ا إ� ا� � فراد
نموذج ا عا ًم ا
مستوى ا لسكان .یصف هذا التقریر
ي
ً
ً
الفاعلن لدراسة السبل ي
ين
الفاعلن ع� " أفراد "
ضیق النطاق ن ي� ظھور دینامیکیات شعبیة ع� النطاق الواسع .ویشتمل النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
�
ع� شبکة اجتماعیة یمكنھم من خ�لھا تبادل المعلومات
ی تفاعلون مع مع بعضھ م البعض  .یرتبط هؤ�ء ا� فراد ببعضھم البعض �
�
�
الى یحصلون علیھا من عوامل أخرى ن ي� شبكاتھم
حول السلوکیات والتجارب .بالمقابل ،قد تتأثر سلوکیات ا� فراد بالمعلومات ي
ن
�
الي تؤثر من خ�لھا الشبكات ا�جتماعیة
ا�جتماعیة .یمکن استخدام النموذج العام الذي طورناه بصورة مستقلة للنظر ي� السبل ي
ن
�
�
الئ تکون نتائجھا دائ ًم ا
ع� فئات السلوکیات العامة – أي مجموعات السلوکیات ي
الئ تتشارك ي� سمات معینة )كالسلوکیات ي
�
الذاي ( – أو قد یتم تخصصیھا � ن
بال�امن من الدراسات ا�ستقصائیة للبحث ن ي� سلوکیات معینة .یناقش هذا التقریر
قابلة للتعزیز
ي
ين
ين
ين
اللتن استخدمنا فیھما دراسة استقصائیة وطنیة
الطریقتن
الفاعلن ویصف
نتائج من النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
ن
�
الي یمكننا من خ�لھا تخصیص النموذج ن ي� المستقبل.
لتخصیص النموذج العام ي� السابق ،وا�حتما�ت ا �� ضافیة للسبل ي
ن
�
ين
الفاعلن  ،وقیمنا حا�ت تشارك
الى قد تنتج عن النموذج المستند إ� ا� � فراد
لقد نظرنا ي� فئات السلوکیات المختلفة التالیة ي
ين
فیھا ا� � فراد بسلوك واحد من ي ن
متعارضن  Aو  ) Āمثل التطعیم أو عدم التطعیم(:
اثنن
تش� نتائج كل من  Aو  Āإ� أ ّن  Aهو السلوك ا� � فضل ،ع� سبیل المثال قد یجسد  Aاعتماد تقنیة متقدمة
 .1ي

کب�ا نسبیً ا ،سیلجأ
جدیدة .وقد وجدنا أ ن ّه إن كانت الذاکرة ،ونقل المعلومات ،ي
وتأث� التعلم حول نتائج الشبکة ي ً
صغ�ة ،سیتحول
لمعای�
غالبیة ا� � فراد ن ي� الشبکة ن ي� نھایة المطاف إ� المشارکة ن ي� السلوك  . Aأما إن كانت هذه ا
ي
ي
غالبیة ا� � فراد إ� حالة سلوکیة �
اف�اضیة.
تش� نتائج السلوك  Aإ� أ ّن السلوك  Aهو خیار جید
.2
وتش� النتائج من  Āإ� أ ّن  Aخیار جید ،کما هو الحال
ي
ي
ين
ين
ين
ً
ریاضین
فریقن
)مث� مشجعي
مجموعتن یتمتعان بمستوى الجاذبیة ذاته
مع العضویة � ي� مجموعة من
متم� ة ي ن
مختلفن ( .قد یؤدي هذا النوع من آلیات التعلم ا�جتماعي إ� مجموعات سلوکیة ي ن
ين
بن السكان ن ي� حال
�
كان هناك بعض ا�رتباطات طویلة المدى ن �
ن
کب�ة
و� حال تضمنت الظروف ا� ولیة تجمعات ي
ي
بن ا� فراد ،ي
ين
الکب�ة
الصغ�ة وا� � عداد
المشارکن ن ي� السلوك  Aأو  . Āقد تؤدي التجمعات
ومتجانسة نسبیً ا من ا� � فراد
ي
ي
ل�رتباطات ا�جتماعیة طویلة المدى إ� زعزعة التجمعات المبدئیة.
تش� نتیجة السلوك  Aإ� أ ّن السلوك  Āهو الخیار ا� � فضل،
وتش� نتیجة السلوك  Āإ� أ ّن  Aهو الخیار
ي
 .3ي
ا� � فضل ،کما هو الحال مع �� ي ن
غ� مرضیة .یؤدي ذلك إ� ظھور دینامیکیات یتعاقب
كتن تقدمان خدمات كابل ي
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ين
ين
فیھا ا� � فراد ي ن
کب�  ،قد ینتقلون من سلوك إ� آخر ضمن
السلوکن  Aو  . Āن ي� حال كان ا� � فراد
بن
متصلن بشكل ي
متصلن  ،قد ینتقلون ي ن
ين
بن السلوکیات بصورة فردیة.
مجموعات .وإن لم یکونوا

ن
�
تأث�ات جانبیة
الئ تعززه  ،ولکن قد یؤدي ي� بعض الحا�ت إ� ي
 .4ینتج عن السلوك  Aالعدید من النتائج ا �� یجابیة ي
تش� إ� أ ّن السلوك  Āهو ا� � فضل – أي أ ّن السلوك  Aیؤدي إ� بعض النتائج ذات
یجاى
ي
سیئة للغایة ي
التأث� ا �� � ي
سلى  .ومن ا� � مثلة ع� ذلك دواء مفید بصورة عامة ولکن قد یؤدي إ� آثار جانبیة نادرة
ونتائج أخرى ذات ي
تأث� � ي
بوت�ة �یعة ن� البدایة ي ن
�
بن السكان ،ولکن قد ینخفض تکراره
وحادة .ففي هذه الحالة،
سینت� السلوك  Aي
ي
مؤق تً ا ،أو قد � یحدث ع� ا �� ط�ق بمجرد أن یبدأ ا� ئ فراد ن ي� التعرض لنتائج سلبیة.
ين
الفاعلن قد ینتج دینامیکیات مشابھة
ع�و ًة ع� ذلك� ،أ�نا إ� أ ن ّه ع� الرغم من أ ّن نموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
�
الي قد تنتج عن العدید من ا� � نواع المختلفة للسلوکیات ،ف ّن النموذج العام سیحتاج إ� التخصیص عند استخدامه
لتلك ي
ين
الفاعلن مخصص لسلوکیات
لمحاكاة أي سلوك محدد .ولقد نا قشنا کیف طورنا ن ي� عمل سابق نموذج عام مستند إ� ا� � فراد
�
�
الى قد نستخدمھا لتخصیص النموذج العام ن ي� المستقبل .وتضم هذه الطرق
فحص �طان الثدي ،کما وصفنا الطرق ا� خرى ي
�
الي یتم خ�لھا � ي� بعض ا� �حیان نقل المعلومات المتواترة من الشبكات ا�جتماعیة � ي� شكل معلومات
ملح ًق ا لدراسة الحا�ت ي
حول سلوك فقط ،وأحیا ن ًا تنقل � ي� شكل معلومات حول نتیجة فقط ،وتنقل ن ي� أحیان أخرى ن ي� شكل معلومات عن سلوك ونتیجة.
ين
با �� ضافة إ� ذلك ،وصفنا
ملحقن للنموذج یمکن استخدامھما �كتشاف دور الثقافة � ي� التعلم ا�جتماعي � .ي� الملحق ا��ول،
�
ن
�
الي یمکن ل� � فراد
نصف کیف قد یکون ل� فراد ي� ثقافات متنوعة تفضی�ت واعتقادات مختلفة فیما یتعلق بحجم المعلومات ي
مشاركتھا حول سلوکیاتھم ونتائجھم الخاصة .أما ن� الملحق ن
ً
تسلس� هرمیً ا ل�عتقاد یصف کیف قد یکون ل� � فراد
نفص ل
الثاي ّ ،
ي
ي
� ي� جماعات أو ثقافات مت نوعة نماذج مختلفة من السببیات المتعلقة بالسلوك .فع� سبیل المثال ،قد یکون للمجموعات
�
مناظ� متنوعة یمكنھم من خ�لھا
اعتقادات مختلفة حول مسببات المرض ،بما یوفر
الي یتعلمونھا ن ي�
ي
ي
تفس� المعلومات ي
شبكاتھم ا�جتماعیة.

xi

ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن

ورافای�
یود المؤلفون التوجه بجزیل الشکر لكل من دیفید کینیدي )  ( David Kennedyورایان براون ) ( Ryan Brown
ي
فاردافاس )  ( Raffaele Vardavasوکریستوفر مارکوم )  ( Christopher Marcumوسیباستیان لینمایر ) ( Sebastian Linnemayr
�
�
�
الئ أ ُ جریت معھم .نحن ممتنون کذلك للتعلیقات والقراءة
وسارة
ي
مكاري )  � ( Sarah MacCarthyرائھم والمناقشات القیمة ي
ين
ين
المؤلفن وحدهم.
المراجعن  ،ونؤکد أ ّن أي سھو أو إغفال هو مسؤولیة
المتع ّم قة للوثیقة من قبل
المؤلفن وحدهم و� یمثل ن
ين
بال� ورة وجھات النظر الرسمیة للمعاهد
تجدر ا �� شارة إ� أ ّن محتوى هذا التقریر هو مسؤولیة

الوطنیة للصحة.
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 .1ﻣﻘﺪﻣﺔ

غ� مؤکدة ،یتخطی ا� ئ فراد عادة تجاربھم الخاصة
غ� معروفة أو ي
عند المشارکة ن ي� سلوکیات قد تتضمن مخاطر أو نتائج ي
�
التأث� ا�جتماعي ضیق النطاق ،والذي قد یحدث
المبا�ة .یمثل ذلك
للنظر ن ي� تجارب ا� �خرین ضمن شبكاتھم ا�جتماعیة
ي
�
تأث�ات عمیقة ع� السلوکیات ع�
تغی�ات ن ي� الشبکة ا�جتماعیة ا� وسع نطا قًا ،حیث یصبح للشبكات ا�جتماعیة المحلیة ي
ي
�
�
ين
التأث� ا�جتماعي
الي یساهم فیھا
مستند ا إ� ا� فراد
نموذج ا عا ًم ا
مستوى السكان .یصف هذا التقریر
ي
ً
ً
الفاعلن لدراسة السبل ي
�
ين
الفاعلن ع� " أفراد "
ضیق النطاق ن ي� ظھور دینامیکیات شعبیة ع� النطاق الواسع .ویشتمل النموذج العام المستند إ� ا� فراد
�
ع� ش بکة اجتماعیة یمكنھم من خ�لھا تبادل المعلومات
ی تفاعلون مع بعضھ م البعض .یرتبط هؤ�ء ا� فراد ببعضھم البعض �
�
�
الى یحصلون علیھا من عوامل أخرى ن ي� شبكاتھم
حول السلوکیات والتجارب .بالمقابل ،قد تتأثر سلوکیات ا� فراد بالمعلومات ي
ن
�
الي تؤثر من خ�لھ ا الشبكات ا�جتماعیة
ا�جتماعیة .یمکن استخدام النموذج العام الذي طورناه بصورة مستقلة للنظر ي� السبل ي
ن
�
�
الئ تکون نتائجھا دائ ًم ا قابلة
ع� فئات السلوکیات العامة – أي مجموعات السلوکیات ي
الئ تتشارك ي� سمات معینة )كالسلوکیات ي
�
الذاي ( – أو قد یتم تخصصیھا � ن
بال�امن من الدراسات ا�ستقصائیة للبحث ن ي� سلوکیات معینة.
للتعزیز
ي
ين
الفاعلن  ،وبعض خصائصه ،والدینامیکیات
تصف الفصول ا� �ربعة ا� � و� من هذا التقریر النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
�
الي قد یظھرها للسلوکیات العامة .ن ي� الفصل الخامس ،سنصف کیف خصصنا النموذج العام لمحاكاة سلوك ي ن
معن – وهو فحص
ي
ي ن
الفاعلن
�طان الثدي – باستخدام دراسة استقصائیة تمثیلیة وطنیة للتعریف بھیكل النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
ومعای�ه .
ي
�
ين
اخ�نا منھجیة الدمج ي ن
الفاعلن والدراسات ا�ستقصائیة المخصصة لمحاكاة سلوکیات
بن النماذج المستندة إ� ا� � فراد
ين
الفاعلن
محددة ،إذ إ ن ّه عندما یستخدمان بطریقة منفصلة ،ت ُظھر كل من الدراسات ا�ستقصائیة والنماذج المستندة إ� ا� � فراد
�
ين
الي تظھرها
نقاط قوة خاصة بھا .قد توضح النماذج المستندة إ� ا� � فراد
الفاعلن التفاع�ت الدینامیکیة وحلقات الم�حظات ي
�
والمعای�
الخ�اء لوصف ا� � لیات
ي
ا� نظمة المعقدة عادة .ومع ذلك ،تعتمد هذه النماذج عادة ع� نظریات سلوکیة أو ع� تقدیر �
�
با�ف�اضات .یمکن استخدام الدراسات ا�ستقصائیة �ختبار
السلوکیة .وبسبب ذلك ،تنتقد أحیا ن ًا بوصفھا "مخصصة" ومثقلة
غ� قادرة ع � اختبار أو توضیح التفاع�ت الدینامیکیة وحلقات
الفرضیات وبنائھا حول السلوك الفردي ،ولكنھا تکون عادة ي
ن
ن
�
الي نعتمدها من نقاط القوة ي� كل منھما .أي تتیح لنا المنھجیة إعداد نماذج مستندة إ�
الم�حظات  .نستفید ي� المنھجیة ي
ين
ين
الفاعلن
الفاعلن ترکز بقوة ع� أسس تجریبیة ،مستفیدة من منافع الدراسات ا�ستقصائیة والنماذج الم ستندة إ� ا� � فراد
ا� � فراد
ع� حد سواء.
�
ن
ن
ين
الفاعلن والمنھجیة لمحاكاة سلوك محدد نعرضه ي� هذا التقریر ي� إطار
وقد ُص ّم م النموذج العام المستند إ� ا� فراد
الم� وع ا� �ول " ،النتائج الصحیة وتصورات المخاطر والسلوك الوقائئ
ين
م� ي ن
ممولن من قبل المعاهد الوطنیة للصحة .تناول �
�
وعن
ي
�
الي یعتمدها ا� � فراد لتقییم المخاطر النسبیة للمشارکة أو عدم المشارکة ن ي� سلوك صحي
ع� الشبكات ا�جتماعیة " ،السبل ي
ىئ
�
الى حصلوا علیھا من شبكاتھم ا�جتماعیة .ن ي� هذا �
مستند ا إ� ا� � فراد
نموذج ا عا ًم ا
الم�وع ،طورنا
ً
ً
وقا ي باستخدام المعلومات ي
ين
ين
نموذجن
الفاعلن للتعلم ا�جتماعي ،واستخدمنا فحص �طان الثدي والتطعیم الموسمي ضد ا� � نفلونزا كأمثلة ،وطورنا
ين
ين
ين
ين
ين
ين
المخصصن
النموذجن
استقصائیتن للتعریف بھذین
دراستن
الفاعلن  .وقمنا کذلك بعداد
مخصصن یستندان إ� ا� � فراد
1

ن
ف�وس نقص المناعة �
�
الب� یة "،
الم�وع
معای�هما .ن ي�
وتحدید
الثاي  " ،بناء شبکة متعددة التخصصات حول ثقافة ومخاطر ي
ي
ي
ئ
�
�
ين
الئ قد تکشف عنھا عملیات التعلم
استخدمنا النموذج العام المستند إ� ا� فراد
الفاعلن لفحص ا� نواع الرئیسیة للدینامیکیات ي
ا�جتماعي حول الفئات العامة للسلوکیات.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
نقس م هذا التقریر إ� سبعة فصول .نقدم ن� الفصل ن
الثاى سیا قًا أوسع لعملنا من خ�ل مناقشة نماذج التعلم ا�جتماعي
ّ
ي
ي
�
ن
ن
ن
الفاعلن  .نناقش ي� الفصل الرابع بعض أنواع
و� الفصل الثالث ،نصف نموذجنا العام المستند إ� ا� فراد
ي
بشكل عام .ي
الدینامیکیات ع� مستوى السكان �
ين
الفاعلن للفئات المتنوعة من السلوکیات
والى ت ظھر من النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
ي
العامة المعرضة
للتأث� ا�جتماعي .نصف ن ي� الفصل الخامس کیف استخدمنا ن ي� عمل سابق دراسة استقصائیة حول قرارات النساء
ي
ي ن
ين
الفاعلن
الفاعلن �� عداد نموذج مستند إ� ا� � فراد
�� جراء فحص �طان الثدي لتخصیص النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
لفحص �طان الثدي .ن ي� الفصل السادس ،نذکر طر ًق ا إضافیة یمکن من خ�لھا تخصیص النموذج العام ن ي� المستقبل .ونقدم
� ي� الفصل السابع الملخ ص وا�ستنتاجات.
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 .2ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

یستعرض هذا الفصل خلفیة حول النماذج النظریة �تخاذ القرارات والتعلم ا�جتماعي ،با �� ضافة إ� خلفیة حول نماذج
محاكاة التعلم ا�جتماعي.
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

)تفرس� وكانیمان
کب� من ا� � بحاث والعمل ع� إعداد نماذج سلوکیة حول کیف یة ا تخ ا ذ ا� � فراد قراراتھم بشكل عام
ر ّک ز جزء ي
ي
تفرس� )  1982 ،( Kahneman and Tversky؛ باندورا )  1986 ،( Bandura؛ آجزن
)  1974 ،( Tversky and Kahneman؛ كانیمان و
ي
)  ( 2011 ،( Ajzenوقرارات السلوك الصحي بشكل خاص )جانز وبیکر )  1984 ،( Janz and Becker؛ باندورا ) .( 1998 ،( Bandura
وتصف العدید من هذه النماذج کیف یمکن أن تؤثر التجارب السابقة ل� ئ فراد وتجارب أولئك الذین یعرفونھم ع� قرارتھم
ن
ن
�
الى �
و� ي ن
�
تق�حھا ،إ� أ ن ّھا تتشارك
)وبالتا� ع� سلوکیاتھم( .ي
ي
حن تختلف هذه النماذج ي� المسارات المحددة ومؤ�ات السلوك ي
ن ي� مواضیع معینة.
یستعرض الشكل  2.1إطارنا النظري العام الذي اعتمدناه ،والذي یستند إ� هذه ا �� صدارات السابقة ویرکز ع� العوامل
ا�جتماعیة والنفسیة.
الشكل  2.1إطارنا النظري العام

3

ﻣﺤﺪدات اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮك – ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد

یستعرض المربع  � Aي� الشكل  2.1اعتقادات ا� � فراد حول السلوك والخطورة .وتضم إحدى المجموعات الرئیسیة لمحددات
�
الئ قد تطرأ عن سلوك ي ن
معن )جانز وبیکر ) Janz and
اتخاذ القرار ا�حتمالیة المتصورة للفرد حول النتائج الجیدة أو السیئة ي
ين
الیقن ن ي� معرفته باحتمالیة النتیجة.
 1984 ،( Becker؛ باندورا )  1986 ،( Bandura؛ آجزن ) ( 2011 ،( Ajzenومستوى الثقة أو عدم
المعای� المتصورة ل� � فراد :قد تؤثر التصورات حول مواقف ا� �خرین وسلوکیاتھم ع� عملیة اتخاذ
ویستعرض المربع B
ي
القرارات للفرد .یظھر المربع  � Cي� الشكل  2.1الکفاءة الذاتیة ل� � فراد :یمثل تصور الفرد حول قدرته ع� ضبط سلوکیاته ونتائجه
الصحیة �
الفع� )باندورا )  .( 1977 ،( Banduraیظھر المربع  Dنیة ا� � فراد .تؤثر العوامل
السلو�
والتغی�
مؤ�ا رئیسیً ا للنیة
ي
ي
ي
ً
�
ابتدا ًء من المربع � A
تغی� سلوکھ م ) الرابطان  � 3 - 1ي� الشكل  .( 2.1تتأثر النیة کذلك بعوامل
وحى المربع  Cع� نوایا ا� فراد ي
)غ� واردة � ي� الشكل(.
أخرى بما � ي� ذلك العوامل الدیموغرافیة والثقافیة ي
السلوك :تؤثر النیة بعد ذلك ع� السلوك )الرابط � .( 4
لتغی� سلوکھم ،قد تعمل الکفاءة
حى عندما یکون ل� � فراد نیة
ي
التغی� � ي� ال سلوك أو تثبیطه )الرابط  .( 5إ� جانب العوامل ا�جتماعیة والنفسیة ،قد تعمل بعض
تیس� هذا
الذاتیة ع�
ي
ي
�
�
الى لم ترد �� الشكل  2.1باعتبارها عوامل می�ة أو حواجز تؤثر ع� الرابط ي ن
بن النیة السلوکیة والسلوك
ي
العوامل ا� خرى ي
�
السلو� أو تثبطه .
التغی�
الئ قد تی�
ي
ي
ي
الفع�  ،مثل العوامل البیئیة ي
ئ
)غ� واردة( .فع� سبیل المثال،
النتائج :تعتمد النتائج ع� سلوکیات ا� فراد )الرابط  ،( 6کما قد تعتمد ع� عوامل أخرى ي
ستعتمد نتیجة قرار الفرد بشأن التطعیم )بغض النظر ع ما إذا أصیب الفرد بالعدوى( ع� سلوکیات التطعیم ل� �خرین ن ي�
مجتمعه .وتمثل النتائج کذلك انطبا عات قد توضح ا�عتقادات المستقبلیة )الرابط .( 7
ﺗﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ت ُظھر الروابط  8و  9و  � 10ي� الشكل  2.1کیف یمکن أن تنتقل المعلومات المتعلقة ب سلوك الفرد إ� شبكته ا�جتماعیة � .ي�
بعض الحا�ت ،عاد ًة ما یرى من هم ضمن الشبکة ا�جتماعیة السلوك فقط ولیس النتیجة ) المربع  .( Gفع� سبیل المثال،
�
کب�ا ،سی تض ح إ نفاقه )السلوك( بشكل أک �� من وضعه المادي )النتیجة( .ن ي� حا�ت أخرى ،من المرجح
عندما یق�ض الفرد مبلغً ا ي ً
أن تنتقل المعلومات المجمعة حول السلوك والنتیجة بشكل � ن
م�امن ) المربع  .( Hن ي� عمل سابق ،وجدنا أ ن ّه ن ي� معظم ا� �حیان

عندما تعرف النساء عن إصابة أخریات من معارفھن ب�طان الثدي ،یصبحن مدركات لكل من السلوك المرافق لعملیة الفحص
وأخ�ا ،تکون النتیجة ن� ب عض ا� �حیان م�حظة �
أک�
وتوقعات النساء المصابات )نواك وبارکر ) .( 2014 ،( Nowak and Parker
ي
يً
من السلوك؛ ع� سبیل المثال ،عندما یفرط الفرد ن ي� تناول الطعام عندما یکون وحده ،تکون زیادة الوزن والسمنة المحتملة
م�حظة للغایة ،ا� � مر الذي � ینطبق ع� السلوك الصحي ) المربع .( I
ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد

�
مع ا ع� اعتقادات
ی ُ ظھر الرابط  11ي� الشكل  2.1کیف یمکن أن تؤثر معلومات الشبکة ا�جتماعیة حول السلوك والنتیجة ً
�
�
�
الي یمكنھم أن یتذکروا أو یتخیلوا فیھا أحداث معینة ،أو ما یعرف کذلك
ا� خرین حول السلوك .یستخدم ا� فراد عادة السھولة ي
)تفرس� وكانیمان ) Tversky and
بالتوافر ا �� رشادي )  ،( Availability heuristicلتقدیر احتمالیة وقوع مثل هذه ا� �حداث
ي
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ن
و� ضوء ذلك ،سینظرون عادة إ� النتائج ع� أ ن ّھا
 1974 ،( Kahneman؛ روتلیمان وشوارتز ) .( 1998 ،( Rotliman and Schwarzي
�
ين
المتصاحبن ،
أک� ن ي� سلوکیات معینة عندما یتمكنون بسھولة من تذکر أحداث معینة حول القرار والنتیجة
أک� ترا ب ط ً ا بشكل �
�
الي �حظوها � ي� شبكاتھم ا�جتماعیة .فع� سبیل المثال ،تزید احتمالیة أن ینظر ا� � فراد إ� التطعیم ع� أ ن ّه فاعل عندما
كتلك ي
یمكنھم تذکر العدید من الحا�ت � �خر ین أصیبوا بمرض یمکن الوقایة منه بالتطعیم بسبب عدم حصولھم ع� التطعیم ،وتذکر
حا�ت أخرى ،إن وجدت� � ،خرین أصیبوا بمرض یمکن الوقایة منه بالتطعیم بعد حصولھم ع� التطعیم .یمثل هذا النوع من

ن
�
�
�
تبى تقنیة جدیدة )روجرز
التأث� جز ًء ا
ي
ً
الي تؤث ر ع� دینامیکیات ي
أساسی ا من نظریة ن� ا�بتكارات ،ي
الي تصف العوامل ي
�
ن
لتبي تقنیة جدیدة عندما یرون أ ّن هناك آخرین استفادوا من هذا
)  .( 2003 ،( Rogersتصف النظریة کیف یزید استعداد ا� فراد ي
�
)فالني ) .( 1996 ،( Valente
ا�بتكار
ي
المعای� وحث ا� ئ فراد
ی ُ ظھر الرابط  � 12ي� الشكل  2.1کیف یمکن أن تؤثر م�حظة نتائج ا� �خرین ضمن الشبکة ا�جتماعیة ع�
ي
ن
و� ي ن
حن تشتمل بعض تعریفات "ا�قتداء" ع� نسخ سلوکیات ا� �خرین ،إ� أ ن ّنا سنعتمد التعریف
ع� ا�قتداء بآخرین یعرفونھم .ي
�
�
الى
الذي یستخدم كلمة "تقلید" ل �� شارة إ� نسخ سلوکیات ا� خرین وكلمة "ا�قتداء" ل��شارة إ� محاولة تحقیق النتائج ذاتھا ي
حققھا آخرون )هوانغ وشارمان ) 2005 ،( Huang and Charman؛ � ن
واین  ،ماکجیجان وآخرون ) ،( Whiten, McGuigan et al.

 .( 2009فع� سبیل المثال ،قد یحاول فرد ا�قتداء بنمط حیاة أفراد أثریاء یعرفھم دون اتخاذ المسار ذاته لکسب المال.
ی ُ ظھر الرابط  � 13ي� الشكل  2.1کیف یمکن أن تؤثر م�حظة سلوکیات ا� �خرین ضمن الشبکة ا�جتماعیة بصورة �
مبا�ة ع�
ن
ه�شلیفر  ،وولش ) Bikhchandani,
المعای� المتصورة حول مدى تواتر مشارکة ا� �خرین بھذا السلوك
)بیختشانداى  ،و ي
ي
ي
ن
ن
التأث� ع�
کب� من الدراسات للبحث ي� قدرة الشبکة ا�جتماعیة ي�
ي
 .( 1998 ،( Hirshleifer, and Welchوقد ُخ صص مقدار ي
المعای� المتصورة ،سواء من الناحیة التجریبیة )کریستاکیس وفولر )  ( 2008 ، 2007 ،( Christakis and Fowlerأو باستخدام
ي
محاكاة ریاضیة )دودز وواتس )  .( 2004 ،( Dodds and Wattsتصف نماذج العدوى ا�جتماعیة کیف یمکن أن �
تنت� السلوکیات
أک� شیو ًع ا �� شبکة اجتماعیة ،یزید النظر إلیھا ع� أ ن ّھا �
بن أفراد المجتمع .فكلما أصبحت السلوکیات �
ين
أک� شیو ًع ا ،بما یعزز
ي
ن
تبي ا� �خرین لھذا السلوك .یظھر الرابط  14کیف تساهم م�حظة نجاح ا� �خرین بتنفیذ سلوك ما ن ي� تعزیز الکفاءة
احتمالیة ي
ن
الذاتیة .أظھر بحث سابق هذا النوع من الم�حظات باعتبارها مؤثرات رئیسیة ع� الکفاءة الذاتیة
)سیالدیى وغولدشتاین
ي
) .( 2004 ،( Cialdini and Goldstein

ﻫﻴﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ

لنتمکن من ت مثیل عملیة ال تعلم ا�جتماعي بصورة �
ً
هیک� لنموذج نا العام المستند إ�
أک� س�سة ن ي� نموذج محاكاة ،أعددنا
ين
الفاعلن )الوارد � ي� الشكل  ( 2.2والذي یمثل نسخة مبسطة من ا �� طار النظري الكامل )الوارد ن ي� الشكل  .( 2.1نستخدم
ا� � فراد
�
ين
الئ أجریناها للتعریف
أساس ا لنموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
هذا الھیكل
ً
الفاعلن ولتحلیل بیانات الدراسة ا�ستقصائیة ي
ين
الفاعلن  ،تتبعنا ن ن
ين
"ال� عة"
الفاعلن المخصص .ن ي� النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
بمعای� النموذج المستند إ� ا� � فراد
ي
معن � ،
والي تدمج ما ي ن
للمشارکة ن ي� سلوك ي ن
والنی ة ،با �� ضافة إ� عوامل خارجیة أخرى
لمعای� والکفاءة الذاتیة
بن ا�عتقادات وا
ي
ّ
ي
حد د هذه ن ن
ال�عة
مثل القدرة ع� الوصول والحواجز .ت ُ ّ
�
وسیخت� بعد ذلك نتیجة ناتجة عن السلوك .وقد ت ُنقل
الي قد یتخذ الفرد من خ�لھا قرا ًر ا ما ویت�ف ع� أساسه،
�
ا�حتمالیة ي
تأث�ات الشبکة ا�جتماعیة بأ ن ّھا "معلومات متواترة" � ي� الشكل . 2.2
تجربة الفرد إ� آخرین ضمن الشبکة ا�جتماعیةُ .و صف ت ي
5

ين
الفاعلن
الشكل  . 2.2هیكل النموذج العام المستند إ� ا�� فراد

سلو� �حق لتلقي معلومات متواترة من الشبكات ا�جتماعیة ،ستتأثر نزعة الفرد بكل من الت جارب الذي تعرض
ن ي� كل قرار
ي
�
�
ع� الشبكات ا�جتماعیة .قد تدفع هذه ن ن
ال�عات المحدثة الفرد
الي حصل علیھا �
لھا ي� السابق والمعلومات المتواترة الجدیدة ي
للمشارکة ن ي� سلوکیات مختلفة عند كل تکرار جدید للمعلومات ،وقد تستمر عملیات ردود الفعل واتخاذ القرارات المحدثة.
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ رؤى ﻣﻬﻤﺔ

�
ين
الي تعمل بھا العدید من العملیات
ی ُعد نموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
الفاعلن بسی ط ًا ً
جد ا بالمقارنة مع الطریقة ي
�
الي تتضمن اتخاذ القرارات ن ي� العالم الواقعي .ومع ذلك ،قد توفر نماذج المحاكاة البسیطة رؤى مفاهیمیة أساسیة لمجموعة
ي
أولیة ع� ا� � قل من الخیارات المعقولة لصناع السیاسات .نصف هنا بعض نماذج المحاكاة السابقة للتعلم ا�جتماعي من خ�ل

ين
الفاعلن .
تقدیم سیاق لنموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
�
�
الي قدمت فیھا النماذج البسیطة مساهمات
تمثل نظریة ا� لعاب ،کما طورها باحثو ن ن ي�  RANDي
وغ�ها ،أحد المجا�ت ي
ن
)فاغ�
وغ� القابلة للتطبیق
ع� المساعدة ن ي� توضیح نطاق إجراءات السیاسات القابلة للتطبیق ي
واضحة ن ي� السیاسة العامة �
)  1958 ،( Wagner؛ شیلینغ )  .( 1980 ، ( Schellingت ُرکز نماذجنا ع� ا� � لیات ا�� ساسیة للتعل م الفردي وا�جتماعي؛ عل ًم ا بأ ّن هذه
�
�
تعت� نظریة ا� � لعاب
الي تعتمدها نماذج نظریة ا� لعاب� .
النماذج تعتمد منھجیة مختلفة لمحاكاة السلوك الجماعي عن تلك ي
التفک� ا�ستنتاجي – أي تطبیق النظریة العامة لتحدید ت�فاتھم الخاصة – وتتفاعل مع الحا� ت
ا� � فراد عنا� تستخدم
ي
التفک� ا�ستقرا ئئ ي – أي تطبیق عدد من
العالمیة والنتائج العالمیة .بالمقابل ،یستخدم ا� ئ فراد ن ي� نماذج التعلم ا�جتماعي
ي
شخصی ا.
الم�حظات للوصول إ� نظریة/نتیجة عامة – ل�ستنباط من تجاربھم الخاصة وسلوکیات وتجارب آخرین یعرفونھم
ً
�
الي کشفت فیھا نماذج نظریة ا� � لعاب ونماذج التعلم ا�جتماعي عن آلیات
ت ُعد نماذج سلوك التطعیم واحدة من المجا�ت ي
سلوکیة مختلفة للغایة� .
تف�ض نماذج نظریة ا� � لعاب أ ّن ا� � فراد یقدرون استنتاجیً ا احتمالیة ا �� صابة بمرض یمکن الوقایة منه
ين
معای� انتقال المرض ونسبة السكان
بالتطعیم بنا ءً ع�
الحاصلن ع� التطعیم )باوخ وإیرن )  � .( 2004 ،( Bauch and Earnي�
ي
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هذه النماذج ،تنخفض احتمالیة اتخاذ الفرد لقرار التطعیم كلما زادت النسبة ا �� جما لیة للسكان الذین حصلوا ع� التطعیم،
حیث تزید احتمالیة حمایة ا� � فراد من المرض نتیجة للمناعة الجماعیة �
حى إن لم یحصلوا ع� التطعیم عندما یتم منحه � �خرین
� ي� المجتمع.
�
�
تأث� المناعة الج ماعیة عند اتخاذ قرارات
ومع ذلك ،وجدنا ن ي� عمل
تجریي سابق أ ّن غالبیة ا� فراد � یفکرون بشكل واع ي� ي
�ي
وعوض ا عن ذلك ،فقد أشاروا إ� زیادة احتمالیة حصولھم ع� التطعیمً ،
بد� من انخفاضھا ،كلما
التطعیم ضد ا� � نفلونزا.
ً
زادت معد�ت تطعیم أولئك الذین حولھم ) بارکر و فاردافاس وآخرون )  .( 2013 ،( Parker, Vardavas et al.ووجدنا ن ي� عمل
ين
ين
سابق آخر أ ّن ي ن
المختلفتن – أ ّن ا� � فراد یفکرون بوعي � ي� المناعة الجماعیة وسیفعلون ع� ا� �رجح عکس ما فعله
الفرضیتن
هاتن
من حولھم أو أ ّن ا� � فراد � ن
جد ا )بودین
یل�مون بما یفعله من حولھم – تؤدیان إ� توقع دینامیکیات ومستویات تطعیم مختلفة ً
– بارون ونواك وآخرون ) .( 2013 ،( Bodine-Baron, Nowak et al.
أﻧﻤﺎﻃﺎ ﻣﻌﻘﺪة ﻧﺎﺷﺌﺔ
ﻗﺪ ﺗُ ﻨﺘﺞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ً
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت

�
ين
)غرانوفی� )  1978 ،( Granovetter؛ هیجلمان وکراوزي ) Hegselmann
الفاعلن
کشفت النماذج السابقة المستندة إ� ا� � فراد
ين
فاعلن بسطاء للغایة إظھار أنماط معقدة ناشئة من
 2002 ،( and Krause؛ شیلینغ )  ( 2006 ،( Schellingکیف یمکن � � فراد
السلوکیات .فع� سبیل المثال ،أشار فرانز وماثیوز )  ( 2010 ) ( Franz and Matthewsإ� أ ّن التقالید الثقافیة للسلوکیات
�
�
الي � تزید أو تقلل من فرصة النجاة والنجاح(
الي تزید فرصة النجاة والنجاح( والسلوکیات الحیادیة )تلك ي
المتکیفة )السلوکیات ي
�
ي ن
الفاعلن
الي تقلل من فرصة النجاة والنجاح( قد تنشأ جمیعھا من نماذج ا متلك فیھا ا� � فراد
والسلوکیات ي
غ� المتکیفة )تلك ي
�
ن
ن
ئئ
تغی� لوحظ بشكل عشوا ي )جار ي� الشبکة ا�جتماعیة( .لم یعلم ا� فراد الفاعلون ي� النموذج أي
نزعة متوسطة لتقلید سلوك ي
تح� نحو السلوك ا�� �
�� ء حول النتیجة ،کما لم یکن لدیھ م أي ي ن
ک� شیو ًع ا ن ي� المجموعة )أي � یوجد ضغط من ا� � قران أو انحیاز
ي
�
ن
الفاعلن  ،فقد تفاعل التعلم ا�جتماعي البسیط مع المنحنیات البسیطة للتعلیم
تأکیدي( .وع� الرغم من بساطة هؤ�ء ا� فراد
ي
المعزز وهیكل الشبکة �� نتاج سلوك یکون مستدا ًم ا ب مرور الوقت ،واعتیادي للمجموعة ا�جتماعیة بالكامل ،ویمکن أن یکون
غ� متکیف أو حیاد ی ً ا .
متکی ًف ا أو ي
ين
وغ� متوقعة .فع� سبیل المثال أظھر عمل
ومع ذلك ،قد ت ُنتج بساطة النماذج المستندة إ� ا� � فراد
الفاعلن رؤى مھمة ي
ين
للتأث� ا�جتماعي كان
التح�ات المعرفیة
أجراه نان ) ( Nunnوزم�ؤ ه ) نان و يث�ال وآخرون )  ( 2009 ،( Nunn, Thrall et al.کم من
ي
�
ين
الى لم تؤثر ع� السلوك ع� مستوى
لھا ا� ئ ثر البسیط ع� ا�نتشار النھا ىئ ي للسلوك ع� مستوى السكان .ومن ضمن
التح� ات ي
ين
السكان هو ي ن
"مرموقن " آخرین .ومن ا� ئ مثلة ع� سلوك یعود بفائدة �
مبا�ة ع�
تح� ا� ئ فراد الذین فضلوا نسخ سلوکیات أفراد
ا� � فراد و� یحقق أي منافع مجتمعیة هو استخدام ا� � فراد لطرق مختلفة للتخلص من ا� � لم ،حیث تکون إحدى طرق التخلص

ن
من ا� � لم �
ين
الكث� من ا� � بحاث ،وع�
التح�ات المعرفیة إ�
و� ضوء ذلك ،فع� الرغم من خضو ع هذه
ي
أک� فاعلیة من ي
غ�ها .ي
الرغم من وجود معطیات مھمة یصل الفرد من خ�لھا إ� سلوکیات متکیفة )بوید �
ورت�سون ) 1985 ،( Boyd and Richerson؛
ه� یك وبوید )  2001 ،( Henrich and Boyd؛ ن
ن
ه� یك وجیل وایت )  2001 ،( Henrich and Gil-White؛ بوید �
ورت�سون ) Boyd
ن
 ( 2005 ،( and Richersonف ن ّھا قد تکون أقل أهمیة لحال التوازن
السكاي عندما یکون لبعض السلوکیات المتعلمة منافع خارجیة
ي
�
غ�ها.
أک� من ي
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ين �
الي
بالمعای� ا�جتماعیة
تحا� سلوکیات تحدد قیمتھا
ومن جھة أخرى ،یبدو أ ّن النماذج المستندة إ� ا� � فراد
ي
ي
الفاعلن ي
ي�
التح�ات المعرفیة قد تؤدي دو ًر ا مھ ًم ا ل� نتشار النھا ئئ ي للسلوکیات وهیكلة المجموعات ا�جتماعیة
فقط )کطراز ثوب ما( تؤکد أ ّن
ن
التح� ن
ين
التجریى لھذه الظاهرة ي� اكتشاف أ ّن
لتبي سمة
)وایلدمان وسوسس )  .( 2011 ،( Wildman and Sosisیتج� التأکید
ي
�ي
ئ
ئ
کب� طبیعة نقل
ل� غلبیة ضمن الدائرة ا�جتماعیة )مثل ا�نحیاز التأکیدي ،وضغط ا� قران ،والتعزیز ا�جتماعي( یغ ي� بشكل ي
ونظر ا � � ّن ا� � فراد ی ُ ظھرون ا�نحیاز التأکیدي ،قد تتعمم
السلوکیات ن ي� الشبكات التجریبیة )سینتو� ) .( 2010 ،( Centola
ً
�
فعلی ا مسار متوسط أق�
والي یوجد فیھا
السلوکیات بشكل أفضل ن ي� الشبكات المكتظة بالمقارنة مع شبكات " العالم
ي
ً
الصغ� "  ،ي
ين
بن جمیع ا� � فراد )سینتو� ) .( 2010 ،( Centola
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

�
ين
الي تحدد آلیات تعلمھم .وتکون العوامل ن ي�
أشخاص ا
ی م ثّ ل ا� � فراد الفاعلون
ً
صورین یطیعون قواعد اتخاد القرارات ي
ين
غ� حتمیة بالكامل ،و ت ُظھر بعض ال تنوعات ال عشوائیة � ي� سلوکیاتھا کما ی ُ ظھر
النموذج المستند إ� ا� � فراد
الفاعلن عادة ي
ا�ئ شخاص الحقیقیون جوانب تبدو عشوائیة ن ي� سلوکیاتھم )أو ع� ا� ئ قل ي ن
نظر ا لقدرتنا المحدودة ع� قیاس
تمی� یة( ،وذلك ً
المدخ�ت والمخرجات السلوکیة الفعلیة.

التأث�
تأث�ات الشبكات ا�جتماعیة المحلیة ضیقة النطاق ن ي�
ي
ی� رؤى مفاهیمیة عدیدة حول کیف م ساهم ة ي
نستعرض فیما ي
ع� دینامیکیات سبل تطور السلوك والنتائج ن ي� الشبکة ا�جتماعیة ع� مستوى السكان .با �� ضافة إ� ذلك ،یضع النموذج العام
ين
أساس ا یمکن ا� عتماد علیه لمحاكاة العدید من حا�ت السیاسات المحددة من خ�ل
الفاعلن الذي طورناه
المستند إ� ا� � فراد
ً
ين
الفاعلن
معای� النموذج المستند إ� ا� � فراد
معای� م�ئمة لنماذجن ا تعتمد ع� اكتشافات تجریبیة .وتمثل مھمة وضع
وضع
ي
ي
واستخدامھا لمھام تنبؤ �
ين
أک� ي ن
الفاعلن ضمن محاولة
ترک� ً ا طریقة مختلفة وإضافیة �ستخدام النماذج المستندة إ� ا� � فراد
للحصول ع� رؤى مفاهیمیة رفیعة المستوى.
متم� ي ن
ين
ين
ين
تن للتعلم ( 1 ) :عملیة التعلم الفردي
عملیتن
الفاعلن تم تطویر
ن ي� إطار أحدث عمل لنموذج مستند إ� ا� � فراد
�
�
�
الى أدت إ�
والي یمکن ل� فراد من خ�لھا التعلم من تجاربھم ا �� یجابیة والسلبیة ،وتزید فیھا احتمالیة تکرارهم للسلوکیات ي
ي
الى أدت إ� النتائج السلبیة؛ و)  ( 2عملیة التعلم ا�جتماعي �
�
النت ائج ا �� یجابیة ،ن ي� ي ن
والي
ي
حن تقل احتمالیة تکراراهم للسلوکیات ي
�
�
�
الى ی�حظونھا �
أک� لدى ا� �خرین )بغض النظر
ی�حظ فیھا ا� فراد سلوکیات ا� خرین وتزید فیھا احتمالیة تقلیدهم للسلوکیات ي
ع ما إذا ما كانت النتائ ج مفیدة أم �( .یرجی م�حظة أ ّن ذلك ن
ين
یعى ي ن
الرابطن  13و  14من
ترک� نماذج المحاكاة السابقة ع�
ي
ين
الرابطن  11و  � 12ي� الشكل ذاته.
الشكل  ، 2.1وبأ ن ّھا لم تتضمن نقل المعلومات ن ي�
ر ّک زت بعض من هذه ا� � عمال السابقة ع� التعلم ا�جتماعي �
التأث� ا�جتماعي،
أک� من التعلم الفردي لفھم کیفیة انتشار
ي
ين
الفاعلن السابقة رکزت ع� اخت ب ار سیناریوهات للتطور
ا� ئ مر الذي یعود جزئیً ا إ� أ ّن العدید من النماذج المستندة إ� ا� � فراد
ن ئ
و� للتعلم ا�جتماعي لدى الكائنات ا� ئخرى .عند غالبیة الكائنات ا� ئخرى ،یبدو أ ّن قدرات التعلم ا�جتماعي
البیولوجي
ي
الثقا� ا� ي
محدودة ،إذ یتم إی�ء ا�هتمام للسلوك ذاته ً
بد� من النتیجة )فرانز وماثیوز )  ،( 2010 ،( Franz and Matthewsع� الرغم من
ئ
�
الي ی�حظھا )ناجل
أ ّن قرد الشمبانزي ،الكائن ا� قرب إ� ا �� نسان ،یبدو أ ن ّه یمتلك بعض القدرات ع� تقلید نتائج الت�فات ي
ن
�
الى تضمنت التعلم ع�
وأولجن وتوماسیللو )  .( 1993 ،( Nagell, Olguin, and Tomaselloي� أعمال التعلم ا�جتماعي السابقة ي
ين
المستوى ا�جتماعي والفردي ،عاد ًة ما تمثل ا� � فراد الفاعلون إما � ي�
متعلمن أفراد أو متعلمي مجتمع )روجرز ) .( 2003 ،( Rogers
ولکن ،أتاحت النماذج الحدیثة للعوامل من ا� � فراد استخدام عملیات التعلم الفردي والتعلم ا�جتماعي ع� حد سواء )ن ان
8

و يث�ال وآخرون )  2009 ،( Nunn, Thrall et al.؛ فرانز وماثیوز )  .( 2010 ،( Franz and Matthewsیعتمد نموذجنا ع� ا �� صدارات
�
�
الي تدمج ي ن
بن عنا� الت علم الفردي والتعلم ا�جتماعي ضمن كل عامل .یعمل ذلك ع� رصد کیفیة حدوث التعلم
ا� حدث ي
�
�
�
بن التعلم ا�جتماعي والفردي �
الي تدمج ي ن
�
والي أنتجت
الب� ي بشكل أک� واقعیة وینسجم بصورة أفضل مع ا�س�اتیجیات ي
ي
سلوکیات �
ين
الفاعلن )��ند وكندال ) .( 2003 ،( Laland and Kendal
أک� قدرة ع� التکیف ن ي� نموذج سابق یعتمد ع� ا� � فراد
ين
الفاعلن تناول ت التعلم ا�جتماعي ،یصف نموذجنا العام
با �� ضافة إ� ذلك ،وبخ�ف نماذج سابقة مستندة إ� ا� � فراد
�
المق�نة بالنتائج لسلوکیات ا� ئ شخاص ن ي� دائرتھم ا�جتماعیة ،بد�ً
التعلم ا�جتماعي ب أ ن ّه عملیة یراعي فیھا الم�حظ السلوکیات
ن
و� ضوء ذلك ،ی تفاعل ا� � فراد الفاعلون ن ي� نموذجنا مع التجارب ا �� یجابیة أ و السلبیة ع� حد سواء
من مراعاة السلوکیات ذاتھا .ي
�
الئ ی�حظونھا ن ي� دائرتھم ا�جتماعیة لتحدیث احتمالیة مشاركتھم ن ي�
من سلوکیاتھم الخاصة ،ومع التجارب ا �� یجابیة والسلبیة ي
وبالتا�  ،تنسجم ه ذ ه النماذج مع المعرفة الراسخة ل� � لیات ا�� ساسیة لتعزیز التعلم بالتجربة والخطأ )باندورا
السلوك �ح ًق ا.
ي
وو �
جزئی ا ،لجعل آلیات التعلم الفردي والتعلم ا�جتماعي
ال� ز )  .( 1977 ،( Bandura and Waltersوقد وضعنا هذه الفرض یة،
ً
�
للتأث� للسلوکیات الصحیة أو السلوکیات
أک� توازن ًا من الناحیة الحسابیة .ولکن تتطابق هذه الفرضیة کذلك مع نمط نظري
ي
التأث�ات الرادعة للعقوبات ال�یعة والمحددة
ا �� جرامیة )کونجر )  .( 1976 ،( Congerوبھذه الطریقة ع� سبیل المثال ،تعمل
ي
�
�
الي تفرضھا جھات إنفاذ القانون )أکرز )  .( 1990 ،( Akersتؤدي العقوبة العامة � ي� الواقع إ� �
ن� المعرفة
ل� فعال ا �� جرامیة ي
حول الجریمة ع� نطاق أوسع من حالة عدم القبض ع� المجرم .وبالتا�  ،إن راعی ا� � فراد السلوك فقط )الجریمة( � ،ن
س� ید
ي
مثل هذه العقوبات من الفعل ا �� جرامي المرتکب ،ولکن بالطبع یراعي المراقبون العقاب کذلك )أي نتیجة الت�ف(.
ن ي� تطبیقات السیاسات ،قد یدمج النموذج الكامل التعلم ا�جتماعي بنا ًء ع� م�حظات السلوکیات ،والنتائج ،والسلوکیات
�
المق�نة بالنتائج )  Gو  Hو  Iمن الشكل  .( 2.1وع� الرغم من أ ّن ا�ئ شخاص قادرون ع� دمج معلومات النتائج ،أظھر بحث سابق
بأ ن ّھم � یراعون دائ ًم ا معلومات النتیجة ویقلدون عادة سلوکیات ا� �خرین.
فع� سبیل المثال ،عندما یتعلم �
تقلید ا
الب� استخدام ا� � دوات ،یظھرون نزعات قویة "للمبالغة بالتقلید" ،إذ یقلدون
ً
�
�ن
)واین وماکجیجان وآخرون ) Whiten,
الئ � ترتبط بشكل واضح بأي اخت�ف ن ي� النتائج
حرفیً ا أنما ط ًا عشوائیة من السلوکیات ي
�ن
وواین )  .( 2011 ،( McGuigan, Makinson, and Whitenوع� الرغم من أ ّن
 2009 ،( McGuigan et al.؛ ماکجیجان وماکینسون
�ن
وواین ) ( 2011 ) ( McGuigan, Makinson, and Whiten
هذا ا�كتشاف ظھر � �ول مرة لدى ا� �طفال ،أظھر ماکجیجان وماکینسون
�
�
ين
الى تکون لدى طفل ن ي� الخامسة من عمره.
أ ّن
المراقبن من الکبار کشفوا عن نزعة أک� قوة من تلك ي
�
�
�
الي یدرکون أ ن ّھا � تتصل بالنتیجة بالقول بأ ن ّھم اعتقدوا
فقد مال ا� طفال ي� هذه التجارب إ� �� ح ت�فاتھم المقلدة ي
وب�سون )،( 2011 ،( Kenward, Karlsson, and Persson
أ ّن الشخص البالغ كان لدیه هدف للقیام بذلك )کینوارد وكارلسون ي
�
بینما �� ح البالغون سلوکیاتھم بالقول بأ ن ّھم �
الحر� ل ت�فات المراقب بالتحدید
اف�ضوا أ ّن جزء من هدف التجربة هو التقلید
ي
�ن
وواین ) .( 2011 ،( McGuigan, Makinson, and Whitenولتعزیز دقة هذه ا�كتشافات � ،ي� التجارب
)ماکجیجان وماکینسون
�
ين
البالغن الذین یقدمون معلومات یعرف ا� �طفال
الي أتاحت ل� �طفال اختیار ما إذا كانوا یریدون النسخ وطلب المعلومات من
ي
�
ما إذا كانت صحیحة أ م خاطئة ،فضل ا� ئطفال الصغار �
ين
البالغن الذین أظھروا
الحر� ل ت�فات
حى عمر  3سنوات التقلید
ي
ين
بأ ن ّھم
دقیقن ن ي� إخبار المعلومات )کونیج وهاریس ) .( 2005 ،( Koenig and Harris
�
الحر� لســـلوکیات بغض النظر عن ا لنتیجة ومن خ�ل
وبالتا�  ،هناك أدلة ع� ا لتعلم ا�جتماعي ســـواء من خ�ل التقلید
ي
ي
ن
تأث� نزعات التعلم ا�جتماعي ع� السلوکیات الصحیة ع�قة بالفارق
الزمى لتحقیق النتائج.
مراعاة النتائج .قد یکون لسبل ي
ي
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فبعض نتائج بعض السلوکیات الصحیة تکون فوریة تقریبً ا ،بینما قد � تظھر نتائج أخرى إ� بعد عقود من الزمن  .یعد التعرض
�
القص� وع� المدى الطویل ن ي� الوقت
الى قد تتسبب ن ي� نتائج �یعة ع� المدى
ي
إ� أشعة الشمس أحد السلوکیات الصحیة ي
ذاته .قد یتعرض الفرد ل� سمرار أو قد یصاب بحروق شمس خ�ل ساعات قلیلة من التعرض إ� أشعة الشمس ،ولکن أثر التعرض
إ� الشمس �� تعزیز خطورة ا �� صابة ب�طان الجلد قد یتطلب سنوات أو �
وبالتا�  ،قد یتأثر التعلم ا�جتماعي
حى عقود لیظھر.
ي
ي
�
ن
فیما یتعلق بالحد من التعرض إ� أشعة الشمس أو عدمه بتجربة ا� فراد والشبکة ا�جتماعیة ي� التعرض إ� الشمس وا�سمرار
�
أک� من التأثر بتجربة ا� � فراد والشبکة ا�جتماعیة ن ي� �طان الجلد .بالطبع ،عندما یصاب الفرد ب�طان الجلد ،قد ینقل النتیجة
�
ن
ن
و� ضوء ذلك،
)�طان الجلد( والسلوك )التعرض إ� أشعة الشمس لسنوات وعقود طویلة( إ� ا� خرین ي� شبكته ا�جتماعیة .ي
لیس ن
بن السلوك والنتیجة أ ّن المعلومات حول السلوك والنتیجة لن تکون �
بال�ورة أن ن
ن
الزمي الطویل ي ن
مق�نة
یعي الفارق
ي
ي
ن
�
والتأث�ات
تأث�ات الحمیة الغذائیة ،وممارسة التمارین الریاضیة،
ي
تأئ ي
ببعضھا بوصفھا معلومات ي� الشبکة ا�جتماعیة .قد ي
�
الصحیة �
الس کر ( ن ي� المنتصف فیما
التأث�ات الفوریة
ل�ب الکحول ع� المدى الطویل )مقابل
ي
ي
قص�ة ا� مد المتمثلة لحا�ت ُ
ين
الم�حظن ع� دمج معلومات النتیجة ،حیث تتسبب هذه السلوکیات جمیعھا � ي� نتائج ملحوظة قد تتأخر شھور
یتعلق بقدرة
أو �
حى سنوات من بدایة ممارسة سلوك ي ن
معن .

وت ُ عد ا�خت�فات حول إمكانیة التعلم ا�جتماعي للسلوکیات والنتائج أو كلیھما مھمة لیس فقط للتدخ�ت السیاسیة الموجھة
ن
بنت� و إیرلز وآخرون ) Bentley, Earls et
ل� ئ فراد ،ولکن ً
أیض ا للتنبؤ بالدینامیکیات الناشئة ي� النظام .فع� سبیل المثال ،أشار ي
�
الحر� ل لسلوکیات یؤدي إ� صعود وهبوط منتجات استھ�کیة متساویة القیمة ً
)مث� طرز ا� �جھزة
 ( 2011 ( al.إ� أ ّن التق لید
ي
الحاسوبیة أو السیارات( �� ظھار دینامیکیات ع� مستوى السكان تم التنبؤ بھا بواسطة التقلید العشوا ئئ ي  .تساعد هذه
الجماه� ي صعو ًد ا وهبوط ً ا ولکن دون القدرة ع� التنبؤ مسب ًق ا ما إذا كانت
الدینامیکیات ن ي� إ نتاج منحنیات متکررة من ا�نتشار
ي
نت� و إیرلز وآخرون ) .( 2011 ( Bentley, Earls et al.
منتجات معینة ستلقی ً
رواج ا أم � )ب ي
�
ع� الشبکة
الى یتم فیھا نقل معلومات حول السلوك فقط أو حول النتائج فقط �
سنعود إ� هذا النقاش حول الحا�ت ي
ا�جتماعیة ن ي� الفصل الساس ،حیث سنناقش کذلك الطرق المحتملة لتخصیص النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
ين
الفاعلن .
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 .3ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ

ين
الفاعلن  ،والذي یعتمد ع� الھیكل � ي� الفصل
ریاضی ا نموذج نا العام المستند إ� ا� � فراد
نصف ن ي� هذا الفصل کیف نفذنا
ً
ن
�
الي قد تنتج عن كل سلوك من سلوکیات الفرد ،والطری قة
الثاي  ،الشكل  . 2.2بشكل خاص ،فصلنا کیف
ي
ي
نحا� النتائج العدید ة ي
�
�
الئ تؤثر فیھا تجارب الفرد السابقة
الي ت ُنقل فیھا المعلومات حول السلوك والنتائج ضمن الشبکة ا�جتماعیة ،والطریقة ي
ي
�
�
الى حددنا فیھا نموذج الع�قة
وتجارب ا� خرین ضمن شبكته ا�جتماعیة ع� نزعة السلوکیات المستقبلیة ،إ� جانب الطریقة ي
ع� هذه العملیات ،مع ا� �خذ ي ن
ين
بن ن ن
بعن
ال� عة للمشارکة ن ي� سلوك ما والسلوك
الفع� ذاته .وسنصف کذلك کیف تتکرر المحاكاة �
ي
سلو� یتخذه الفرد بشكل متکرر ع� سلوکیات ا� �خرین وکیف یتأثر بھذه
ا�عتبار أ ّن هذه التکرارات تمثل کیف یؤثر قرار
ي
السلوکیات )کما أوضحنا ن� الفصل ن
الثاي  ،الشكل .( 2.2
ي
ي
ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

یستعرض الشكل  3.1کیف یمکن أن تظھر نتائج مختلفة من سلوك ما كالتطعیم ً
مث�  .تتضمن هذه الحالة ست نتائج محتملة
مختلفة اعتما ًد ا ع� التطعیم أو عدم التطعیم .یمکن للشخص الحاصل ع� التطعیم )  ( E 1ا �� صابة بالمرض دون التعرض إ�
ن
أي آثار جانبیة للتطعیم ،أو )  ( E 2قد � یصاب بالمرض و� ن
ویعاي
یعاي من أي آثار جانبیة للتطعیم ،أو )  ( E 3قد یصاب بالمرض
ي
ي
من آثار جانبیة للتطعیم ،أو )  ( E 4قد � یصاب بالمرض ولکن ی تعرض إ� آثار جانبیة للتطعیم� .
ست�افق كل هذ ه النتائج مع
بعض ا�حتما�ت ،وسیکون مجموع هذه ا�حتما�ت� ،
واحد ا.
باف�اض سلوك التطعیم،
ً
غ� الحاصل ع� التطعیم )  ( E 5أن یصاب بالمرض أو )  ( E 6أ� یصاب بالمرض .وکما هو الحال عند حصول
یمکن للشخص ي
الفرد ع� التطعیم ،سیکون مجموع احتما�ت نتائج خمسة وستة� ،
واحد ا .یرجی
باف�اض أ ّن الشخص لم یحصل ع � التطعیم،
ً
ين
ا� �خذ ي ن
نتیجتن
نعت� عدم ا �� صابة بالمرض بعد التطعیم وعدم ا �� صابة بالمرض ن ي� حال عدم التطعیم
بعن ا�عتبار بأ ن ّنا
�
ين
نظر ا � � ّن الفرد یف� ي ن
ين
جد ا .فع� سبیل المثال ،قد ینظر إ� عدم ا �� صابة
هاتن
النتیجتن بطریقة مختلفة ً
منفصلتن  .وذلك ً
دلی� ع� فعالیة التطعیم ،ن ي� ي ن
بالمرض بعد الحصول ع� التطعیم باعتباره ً
حن قد ینظر إ� عدم ا �� صابة بالمرض ن ي� حال
عدم التطعیم باعتباره ً
نعت� ا �� صابة بالمرض بعد التطعیم وا �� صابة بالمرض ن ي�
دلی� ع� عدم أهمیة التطعیم .وبالمثل� ،
ين
ين
مختلفتن .
نتیجتن
حال عدم التطعیم
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الشكل  . 3.1یؤدي سلوك ما إ� العدید من النتائج المحتملة المختلفة

ي �
بشكل عام ،سیتم استنباط
الئ تحدد احتما�ت النتائج المختلفة ن ي� إطار سلوك الفرد من ا� ئ بحاث ولیس من
المعای� ي
�
ن
کب�  .فع� سبیل المثال ،ي� نموذج التطعیم ضد ا� نفلونزا،
الدراسة ا�ستقصائیة ،إذ إ ّن العملیات تکون بیولوجیة إ� حد ي
�
ستعتمد احتمالیة ا �� صابة با� � نفلونزا مع �
تجریى �نتقال ا� مراض.
اف�اض الحصول ع� التطعیم أو عدم التطعیم ع� نموذج
�ي

تأث� السلوکیات المستقبلیة بالسلوکیات والنتائج الشابقة ع� نتائج من الدراس ة ا�ستقصائیة ،إذ إن هذه
وبالمقابل ،س ی عتمد ي
کب� .
العلمیات تکون نفسیة إ� حد ي
ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ع� الشبکة ا�جتماعیة .وکما هو موضح بالشكل  � ، 3.2ي� كل مرة یمر بھا الشخص
قمنا بعد ذلك بمحاكاة کیف تنتقل التجارب �
ن
بتجربة ما )تعرف بسلوك �
مق�ن بنتیجة ( ،سینقل )مع بعض ا�حتما�ت( هذه التجربة إ� آخرین ي� الشبکة ا�جتماعیة ع� شكل
معلومات متواترة.
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�
ع� الشبکة ا�جتماعیة
الشكل  . 3.2تن ت قل معلومات السلوك
المق� ن بالنتیجة �

نموذج ا لنقل المعلومات المتواترة ن� نموذج المحاكاة� .
نف�ض أ ّن عدد ا�� شخاص الذین
یستعرض الشكل  3.3کیف أعددنا
ً
ي
اطلعوا ع� تجربة معینة یعتمد ع� التجربة ذاتھا .ع� سبیل المثال ،إن كانت التجربة مملة أو محرجة قد � یعلم بھا عدد
�
کب� من ا�� شخاص ن ي� الشبکة ا�جتماعیة � .ي� هذه الحالة ،لدى
مث�ة ،فسیعلم بھا عدد ي
کب� من ا� شخاص .أما إن كانت التجربة ي
ي
ال�تقا� وا� � ن
ين
خ� )تمثل تجربة الفرد ا� �ولیة( ،عل ًم ا
الشخص ا لمشار إلیه بالعقدة السوداء ن ي� منتصف الشكل
تجربتن  ،باللون � ي
بأ ّن التجربة باللون ا� � ن
خ� �
بالمتغ�ات – بالتجربة باللون
أک� إثارة .یتم إع�م أربعة أفراد متجاورین ن ي� الشبکة – أو ما یسمی
ي
ال�تقا�  .وبالتا�  ،یقوم كل شكل علم بالتجربة باللون ا� � ن
ا� � ن
خ� بع�م ي ن
خ�  ،بینما یتم إع�م ي ن
اثنن
ي
اثنن بالتجربة باللون � ي
تقا� بخبار شخص واحد آخر حول التجربة
آخرین حول تجربة العقدة السوداء ،وكل فرد یعلم
شخصی ا حول التجربة باللون �
ً
ال� ي
ال�تقالیة للعقدة السوداء.
�
ع� الشبکة ا�جتماعیة
الشكل  . 3.3محاكاة انتقال معلومات التجربة �
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من الناحیة العملیة ،لم نتناول ن ي� عملنا حول �طان الثدي أثر المعرفة من مصادر ثانیة أو ثالثة ،إذ من الصعب جمع هذ ه
المعلومات من مصادر ثانیة أو أبعد ن ي� دراسة استقصائیة )نواك وبارکر ) .( 2014 ،( Nowak and Parker
قد رنا تجریبیً ا عدد ا�� شخاص الذین تم إع�مھم بكل نوع من أنواع التجربة .یوفر الشكل ً 3.4
مثا� یکون لدى
ن ي� إطارنا المعتمدّ ،
�
)أش� إلیھم بنقاط حمراء( ن ي� الشبکة
ا� فراد المشار إلیھم بنقاط سوداء تجربة معینة ،ویقومون بعد ذلك بع�م أفراد آخرین ي
ا�جتماعیة بتجربتھم .إ ّن السؤال الذي نسعی إ� ا �� جابة علیه تجریبیً ا هو عدد النقاط الحمراء )أو ا�� سھم( لكل عقدة سوداء.
ين
شخصن بالتجربة لكل شخص تعرض للتجربة.
� ي� هذا المثال ،یت م إع�م
الشكل  . 3.4المنھجیة التجریبیة لتقدیر انتقال المعلومات

ين ن
�
من الناحیة التجریبیة ،طلبنا من
الئ عرفوا عنھا بأنفسھم.
المشارکن ي� الدراسة ا�ستقصائیة ا �� ب�غ عن التجارب الرئیسیة ي
�
وش ّخ صوا با �� صابة ب�طان الثدي السنة الماضیة.
فع� سبیل المثال ،قد نسأل کم عدد ا� شخاص الذین یعرفھم المشارکون ُ
�
المبا�ة حول التجربة ع� نسبة مستوى السكان لھذه التجربة �� عداد البحث .فع� سبیل المثال،
ومن ثم قسمنا نسبة المعرفة
إن أشار  10بالمئة من النساء أ ن ّھن علمن بصورة �
مبا�ة عن تشخیص واحد ع� ا� � قل ب�طان الثدي العام السابق ،والنساء

�
وحوا�  0.1بالمئة من النساء یشخصن با �� صابة ب�طان الثدي
متغ� ین بالمتوسط،
اللواي علمن عن تشخیص ب�طان الثدي من
ي
ي
ي
سنو ی ً ا ،استنتجنا أ ّن  200 = 0.1*2/0.001سیدة بالمتوسط عرفن بصورة شخصیة عن إصابة امرأة أخرى ب�طان ا لثدي .صیغة

التعب� هي:
هذا
ي
عدد النساء �
اللواي عرفن لكل تشخیص=
ي

�
�
اللواي عرفن عن تشخیصھن �
)نسبة النساء
یخ�ونھم(
مبا�ةً( * )متوسط عدد ا� شخاص الذین �
ي
نسبة النساء من السكان الذین یتم تشخیصھن سنو ًیا
اﻷﻓﺮاد ،واﻟﻨﺰﻋﺔ ،واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت

ل�عة الفرد للمشارکة ن ي� سلوك ي ن
نموذج ا ن ن
ن ي� هذه المرحلة ،سننتقل �
معن )الشكل ،( 3.5
مبا�ة إ� وصف کیف حددنا ووضعنا
ً
بما یتیح لنا الرجوع لوصف کیف تأثرت هذه ن ن
ال� عة بتجارب الفرد والمعلومات المتواترة من الشبکة ا�جتماعیة.
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الشكل  . 3.5نزعة الفرد تحدد احتمالیة السلوکیات المستقبلیة

لكل فرد رمز إلیه بـ 𝑖𝑖  ،حددنا احتمالیة 𝑖𝑖𝑛𝑛𝜔𝜔 ت�ف الفرد 𝑖𝑖 بسلوك ي ن
معن رمز إلیه بـ  � Aي� كل تکرار ورمز إلیه 𝑛𝑛 ع� النحو
التا� :
ي
,

) 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑆𝑆( 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

) 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑆𝑆( 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒1+

= ) 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑆𝑆( ωin = logit−1

حیث إ ّن 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑆𝑆 هي نزعة الفرد ن ي� تکرار 𝑛𝑛  .یعود سبب تحدیدنا ن ن
ریاضی ا ن ي� المحاكاة لتتبع نزعة قیمتھا
لل� عة إ� م�ءمتھا
ً
مطلقة )قد تأخذ قی ًم ا من  ∞ -إ� ∞ ( ومن ثم إعادة قیاسھا بوصفھا احتمالیة �بد أن تأخذ قی ًم ا ما ي ن
بن  0إ� � . 1حظ أ ّن  iهنا
بیانی ا الع�قة ي ن
بن احتمالیة المشارکة ن ي� سلوك ) Aمشار إلیھا بـ 𝜔𝜔 ( ن ن
هي �
وال�عة
مؤ� للفرد ولیس الدلیل .یستعرض الشكل ً 3.6
ال�عة سلبیة للغایة ،تکون احتمالیة السلوك  Aأقرب إ� صفر .وعندما تکون ن ن
 . Sعندما تکون ن ن
جد ا وإیجابیة ،تکون
کب�ة ً
ال� عة ي
احتمالیة السلوك  Aأقرب إ� واحد .هذه الصیغة لتحدیث احتمالیة مشارکة الفرد � ي� السلوك  Aتختلف بالمقارنة مع العدید من
ين �
�
الي أثمر خیا ًر ا أو �
رصید ا
الي تبقي عادة
النماذج السابقة المستندة إ� ا� � فراد
اس�اتیجیة فیھا عن
ً
ً
الفاعلن  ،ي
مرجح ا بالمرات ي
نتائج إیجابیة� ،
والئ یتم اعتبارها اح تمالیة ) فاردافاس وبریبان وب�ور )  .( 2007 ،( Vardavas, Breban, and Blowerوع� الرغم
ي
ي �
من أ ّن ذلك قد یتسم بکونه آلیة بسیطة وبدیھیة ،ف ّن تقدیر
الي تحکم سبل ترجیح المزایا المختلفة وکیف یتم تحدید
المعای� ي
معای�نا
ا�حتمالیة من بیانات تجریبیة قد � یکون دقی ًق ا .بالمقابل ،یتیح لنا الھیكل الذي نستخدمه القدرة ع� تقدیر العدید من
ي
�
تجریب یً ا باستخدام ا�نحدار
اللوجسي .
ي
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الشكل  . 3.6احتمالیة السلوك ، 𝝎𝝎 ،هي وظیفة ن ن
ال� عة S

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻓﻲ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﻔﺮد

ع� المحاكاة )الشكل .( 3.7
تتغ� نزعة كل فرد من تکرار إ� تکرار �
نصف بعد ذلك کیف ي
الشكل  . 3.7یستخدم الفرد معلومات حول تجاربه السابقة والمعلومات المتواترة من
الشبکة ا�جتماعیة لتحدیث نزعته

اف�ضنا أ ّن لكل تجربة  jأرجحیة ترتبط بھا � , Δ
ومتغ�ات النموذج .وقد �
ً
والي تصف
معای�
أو�  ،نحتاج إ� تعریف عدد من
ي
ي
𝑗𝑗
ي
ال� عة السلوکیة للفرد ن� المستقبل .سنصف هذه �
کیف تؤثر المعرفة بتجربة  jل شخص ما ع� ن ن
ال�جیحات بشكل مفصل �ح ًق ا ن ي�
ي
�
لمتغ� خ�ل تکرار  � . nیوجد قیود
الي مر بھا الفرد بتجربة  iأو عرف بتجربة j
ي
هذا الجزء .حددنا 𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑗𝑗,ع� أ ن ّھا عدد المرات ي
ع� جمیع التجارب  – jع� سبیل المثال ،لیس هناك حاجة إ� أن یصل مجموعھا إ� � . 1
نف�ض أ ّن
ع� ترجیحات التجربة 𝑗𝑗� Δ
𝑖𝑖
 n+1, (𝑆𝑆𝑛𝑛+1مقدمة من خ�ل المعادلة : 3.1
نزعة الفرد  � iي� تکرار )
المعادلة 3.1

𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑛𝑛+1
= � 𝑚𝑚𝑗𝑗,𝑛𝑛 Δ𝑗𝑗 + 𝜈𝜈(𝑆𝑆𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝐷𝐷𝑖𝑖 ) + 𝐷𝐷𝑖𝑖 .
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𝑗𝑗

التغی� ن ي� ن ن
وقد أعطي
ع� المصطلح  ∑𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑗𝑗,𝑛𝑛 Δ𝑗𝑗 ,لیتساوى
ال�عة الناتج عن معرفة الفرد  iبآخرین حصلوا ع� نتائج � j
ي
�
ن
ن
�
ي ن نن
الي مر بھا الفرد أو عرف عن التجربة ي� التکرار
التغی� ي� ال� عة المقابل لكل نتیجة مع أرجحیة التجربة م�وبة ي� عدد المرات ي
.n
ن
�
ا� حول کیف یمکن
ولتوضیح کیف یمکن أن تؤثر ترجیحات التجربة النسبیة ع� مثل هذا النموذج ،انظر إ� المثال ا�ف� ي
أمری� أو ربح  100دو�ر
حثی ا بتحدیث نزعته للمشارکة ن ي� رهان تکون نتائجه المحتملة إما خسارة  10دو�ر
أن یقوم فرد یتعلم ً
ي
ين
ين
وبالتا� قد تأخذ  jالقیمة  1أو  2مع ترجیحات
محتملتن ،
نتیجتن
أمری� کما هو موضح � ي� الشكل  . 3.8ن ي� هذه الحالة ،هناك
ي
ي
ن
ن
مقابلة هي  ) Δ1خسارة ( و ) Δ2ربح ( .بالنسبة إ� شخص عق�ى � �
یک�ث بالمخاطرة ولیس لدیه تفضی�ت للمشارکة ي� الرهان أو
ي
� ،علیه أن یعرف عن �
وبالتا�  ،ستکون أرجحیة الخسارة مساویة لـ  1/10 -مرات بالمقارنة مع
ع�ة خسارات مقابل كل ربح.
ي
أرجحیة الربح ،أو  Δ2 = −10Δ1کما هو موضح � ي� الشكل  . 3.8بعبارة أخرى  ،إذا سمع هذا الفرد عن آخرین خ�وا  10دو�رات
ن ي� الیانصیب �
أمری�  ،ستکون نزعته للمشارکة ن ي� الیانصیب صفر ،وستکون
ع�ة أضعاف مقابل سماعه عن أفراد ربحوا  100دو�ر
ي
أرجحیة لعبه مساویة � �رجحیة عدم لعب ه  .أما بالنسبة إ� الشخص الذي � یحب المخاطرة ،قد یراعي الخسارة �
أک� من المكاسب
التا� . −10Δ1 > Δ2
ع� النحو
ي

الشكل  . 3.8ن
معى ترجیحات التجربة النسب ی ة بالنسبة إ� سؤال:
ن
عق�ي � �
یک�ث بالمخاطرة(
هل علیك المشارکة ن ي� الیانصیب؟ )شخص
ي

الفاعلن �
ين
والي تجدر ا �� شارة إلیھاً .
أو�  ،ینظر إطار
هناك العدید من المزایا المھمة لنموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
ي
المحاكاة للتجربة ا�جتماعیة ع� أ ن ّھا مساویة للتجربة الفردیة �� .الواقع ،یراعي ا� � فراد تجاربھم الخاصة �
أک� من مراعاتھم
ي
�
�
�
و� واستکشافنا للدینامیکیات الناتجة عن هذا ال نموذج ل لمحاكاة .قد
لتجارب ا� خرین ،ولکن قد یبسط هذا ا�ف�اض تحلیلنا ا� ي
نتناول هذا التفاوت ن� �
ال�جیحات ن ي� م�حق مستقبلیة.
ي
�
�
ومن ضمن �
ن
التأث� ا�جتماعي یعتمد ع� عدد النتائج الم�حظة
الفاعلن أ ّن
ا�ف�اضات ا� خرى للنموذج المستند إ� ا� فراد
ي
ي
ن
المتغ�ات( الذین لدیھم ارتباطات اجتماعیة
یعي  ،بشكل عام ،خضوع ا� � فراد )أي
ولیس ع� متوسط تجارب
ي
ي
المتغ�  .وهذا ي
�
المتغ�ات .با �� ضافة إ� ذلك� ،
المتغ�ات حجم
نف�ض أ ّن ل جمیع
التأث� مقارنةً با� فراد الذین لدیھم قدر أقل من
أک� من
ي
ي
ي
لقدر �
ن
ن
غ�هم )مثل
التأث� ذاته ع� الفرد .ي� الواقع قد یکون لبعض
تأث�ا أقل من ي
ي
ي
المتغ�ات )مثل المعارف ي� الشبکة ا�جتماعیة( ي ً
�
ين
المقربن أو أفراد ا��ة(.
ا� �صدقاء
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ناقشنا ساب ًق ا کیف تؤثر القیم النسبیة �
لل�جیحات المختلفة ع� دینامیکیات النموذج .یؤثر الحجم المطلق �ل�جیحات
�
�
�
الى مر بھا الفرد أو عرف عنھا ع� نزعته � .ي� المعادلة  ، 3.1تؤدي
التجربة ع� الف�ة الزمنیة ي
الى ستؤثر فیھا )عدد التکرارات( ي
ال� عة إ� حالة �
ال�عة �
اف�اضیة ممنوحة م ن 𝑖𝑖 𝐷𝐷  .تکون ن ن
المصطلحات 𝑖𝑖 𝐷𝐷  𝜈𝜈(𝑆𝑆𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝐷𝐷 𝑖𝑖 ) +إ� رجوع ن ن
ا�ف�اضیة هي نزعة الفرد
ن ن
ين
الفاعلن ،
خ�ات ن ي� الشبکة ا�جتماعیة .ن ي� نموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
خ�ات شخصیة أو �
معن ي� ظل غیاب �
لسلوك ي
ن
ين
تکون عادة صفر )حیادي ي ن
السلوکن  Aو  ،( Āولکن ي� النماذج المخصصة ،تعتمد عادة ع� النتائج التجریبیة من دراس تنا
بن
نن
ن ي� الفصل الخامس .وكلما كانت
ال�عة الحالیة
ا�ستقصائیة .سنتطرق إ� ذلك بالتفصیل
� (𝑆𝑆 𝑖𝑖 ),
ال�عة �
ال�عة ) 𝑖𝑖𝐷𝐷(زادت �
الف�ة ال�زمة لتصبح نزعة المشارکة ن� السلوك  Aأقرب إ� ن ن
ا�ف�اضیة مستمدة من ن ن
ا�ف�اضیة.
𝑛𝑛
ي
ن
�
ن
یستعرض الشكل ً 3.9
مثا� بسی ط ًا .إذا بدأ الفرد عند ال�عة ا�ف�اضیة ،وعرف عن تجربة ذات أرجحیة إیجابیة للغایة )مشار إلیھا
بالسھم ا� � ن
أک� للرجوع إ� الحالة �
ال� عة تکرارات �
خ� با� � ع�( ،ستتطلب ن ن
ا�ف�اضیة بالمقارنة مع ما إذا عرف ال فرد عن تجارب
ذات أرجحیة متوسطة.
الشكل  . 3.9تعتمد �
ف�ة أثر التجربة ع� حجم أرجحیة التجربة

تأث� التجربة ،یحدد حجم �
با �� ضافة إ� تحدید �
ال�جیحات کیف تؤثر المعرفة القطعیة بنتائج مختلفة ن ي� الشبکة
ف�ة ي
�
�
ن
نن
المستقب� للفرد .یستعرض الشكل ً 3.10
مثا�
ا�جتماعیة ع� السلوك
و�
ً
توضیح ا ع� ذلك .ي� المحور ا� فقي S ،هي ال�عة ي
ي
تأث�ات
کب� ا کذلك ،ن ي� غیاب ي
المحور العمودي 𝜔𝜔 ،هي احتمالیة اتخ اذ القرار  . Aإذا كان لتجربة ذات أرجحیة إیجابیة حج ًم ا ي ً
أخرى ،وابتدا ًء من نزعة  ، 0قد تؤدي المعرفة بھذه التجربة إ� تقریب احتمالیة مشارکة الفرد � ي� السلوك  Aإ�  . 1إذا كان للتجربة
صغ�ا � ،ن
س� ید احتمالیة مشارکة الفرد الذي یبدأ من نزعة  0ویعرف عن التجربة ن ي� السلوك A
أرجحیة إیجابیة ولکن كان حجمھا
يً
من احتمالیة مشاركته ن ي� السلوك  ، Āولکن قد � تزید احتمالیة المشارکة ن ي� السلوك  Aعن  50بالمئة .
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الکب�ة السلوك بشكل �
أک� قطعیة بالمقارنة مع ترجیحات التجربة ا� � صغر
الشكل  . 3.10تدفع ترجیحات التجربة
ي
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 .4ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ

�
الئ تمكنا من التوصل لھا باستخدام نموذج نا العام المستند إ�
یصف هذا الفصل بعض الخصائص الناشئة العدیدة ي
�
ين
الي یظھرها النموذج هي ما إذا كان كل من السلوك  Aو  Āیؤدیان
ا� � فراد
الفاعلن  .من ضمن أهم عوامل تحدید الدینامیکیات ي
ن ن
و� ي ن
ين
حن أ ّن النماذج الموضحة أدناه
سلوکن
إ� تجارب تدعم السلوك ذاته ،أو ما إذا كانا یؤدیان إ� تجارب تدعم
ي
متحولن  .ي

�
الى قد نطورها لمشكلة معینة )نواك وبارکر )  ،( 2014 ،( Nowak and Parkerإ� أ ن ّھا قادرة
نمطیة إ� حد ما وأبسط من النماذج ي
ع� البدء ن ي� تحدید الدینامیکیات ا�ئ ساسیة بصورة واقعیة للفئات السلوکیة التمثیلیة.
سن فحص ن ي� هذا الفصل فئات النماذج التا لیة:
�
تش� نتائج كل من  Aو  Āإ� أ ّن  Aكان السلوك ا� � فضل.
 .1الفئة ا� و� – السلوکیات أحادیة ا�تجاه :ي
وتش� نتائج مستمدة
تش� نت ی ج ة السلوك  Aإ� أ ّن السلوك  Aهو خیار جید،
ي
 .2الفئة الثانیة – السلوکیات المؤکدة :ي
من السلوك  Āإ� أ ّن السلوك  Āهو خیار جید.
�
وتش�
تش� نتائج السلوك  Aإ� أ ّن السلوك  Āهو الخیار ا� فضل،
ي
غ� المؤکدة :ي
 .3الفئة الثالثة – السلوکیات ي
نت ی ج ة السلوك  Āإ� أ ّن السلوك  Aهو الخیار ا� � فضل.
�
الئ تعزز السلوك
 .4الفئة الرابعة – السلوکیات مزدوجة النتائج :یظھر عن السلوك  Aالعدید من النتائج ا �� یجابیة ي
ئ
یش� إ� أ ّن السلوك  Āهو ا� � فضل.
 ، Aولكنه قد یؤدي ن ي� بعض ا� حیان إ� نتائج سیئة للغایة بما ي
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ

عند النظر ن ي� دینامیکیات النموذج الموضحة من خ�ل هذه الفئات ا� ئربعة للنماذج ،من الجید ً
المعای�
أو� تحدید بعض
ي
ال�عة �
لل�عة ل جمیع ا� � فراد و Diهي ن ن
الرئیسیة ال�زمة لتحدید هذه النماذج )الجدول  Sinit .( 4.1هي القیمة ا��ولیة ن ن
ا�ف�اضیة للفرد
�
ن
�
�
الي نستعرضھا هنا( .وصفنا ساب ًق ا کیف تمثل النتائج عادة وظائف مع ق دة
i
)والي تکون متساویة ل دى جمیع ا� فراد ي� النماذج ي
ي
�
نموذج ا لمرض معد � ،تعتمد احتمالیة إصابة الفرد بالعدوى
الى یشارك بھا ا� � فراد .فع� سبیل المثال ،عندما نعد
ً
للسلوکیات ي
�
�
أیض ا ع�
الى یتخذها آخرون ن ي� الشبکة ا�جتماعیة والسكان
ع�
الى یتخذها ف حسب ،بل ً
ي
ي
التداب� الوقائیة ي
التداب� الوقائیة ي
ع� النطاق ا� �وسع ،حیث إ ّن المناعة الجماعیة تدخل ضمن الخصائص الناشئة للشبکة ا�جتماعیة .للمناقشة ن ي� هذا الفصل،
سنستبعد مؤق تً ا هذا التعقید وفئات النموذج حیث تکون الع�قات ي ن
بن السلوکیات والنتائج بسیطة ج ًد ا .عندما یشارك ا� � فراد
� ي� السلوك � ، Aت�افق النت ی ج ة  jمع ا�حتمالیة  ،πjوعندما یشارك الفرد ن ي� السلوك � ، Āت�افق النت ی ج ة  jمع ا�حتمالیة  .ρjننظر ن ي�
�
الئ �
فعلی ا مع السلوکیات ً
یعت� التشخیص با �� صابة ب�طان الثدي بعد الفحص بانتظام نتیجة
تق� ن
)مث� �
ً
هذه النماذج النتائج ي
ن
�
الي نستعرضھا هنا  , πj ≠ 0فقط إن
مختلفة عن التشخیص ب�طان الثدي دون الفحص بانتظام( .لھذا السبب ،ي� النماذج ي
كانت  ρj = 0و  ρj ≠ 0فقط إن كانت  .πj = 0قد یتیح نموذج بدیل ل� ئ فراد مراعاة النتائج وحدها .ن ي� هذه الحالة ،یمکن أن تمثل
 jنتیجة فقط ،ولیس سلوك ًا �
مق�ن ًا بنتیجة .ففي هذه الحالة ،ف ّن ً
صفرا.
ک� من  ρjو  πjقد � یساویا
ً
�
�
الي
وصفنا ساب ًق ا ترجیحات التجربة  ∆jمن ضمن
ي
المعای� المھمة ا� خرى المتعلقة بالتجربة  jالجزء من الشبکة ا�جتماعیة ي
یخ� فیھا الفرد عن تجربته ،والذي نطلق علیه 𝑗𝑗𝜂𝜂  .و قد �
أ�نا ساب ًق ا کذلك إ� معیار الذاکرة.ν ،
�
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المعای� المتعلقة بھیكل الشبکة ،عل ًم ا بأ ّن جمیع النماذج المطروحة هنا منفذة ع�
أیض ا العدید من
أخ�ا ،استعرضنا ً
ي
يً
�
�
�
والي یمکن ا �� شارة إلیھا بـ  ، Nأي مجموع ا� فراد
شبكات " العالم
ي
الصغ� " )واتس وس�وجاتز ) ،( 1998 ،( Watts and Strogatzي
�
�
�
الي یمتلکھا كل فرد ي� الشبکة ا�جتماعیة ،و ، rأي احتمالیة إعادة الوصل ،وهي احتمال یة أن
ي� الشبکة ،و  ، kعدد الع�قات ي
نقوم عند بناء شبکة "بعادة وصل" رابط كان متصل ن� البدایة بعقدة قریبة إ� عقدة بعیدة .وقد �
صغ�ة المدى
اخ�نا الشبكات
ي
ي
�
�
�
�
ين
تقریب ا
شخصن
الي یکون فیھا أي
ً
� ن ّھا تتمتع بخاصیة "ا� حیاء المتجاورة" وهي عبارة عن مجموعات من ا� فراد داخل ال شبکة ي
�
�
ين
المعای� �
الى یمکن وصفھا بعدد قلیل من
ي
متصلن ببعضھما البعض .تجدر ا �� شارة إ� أ ّن غالبیة هیاكل الشبكات ا� خرى ي
تتمتع بھذه الخاصیة .تتیح لنا أحیاء الشبکة إمكانیة النظر ن� مدى التشابه الذي قد نتوقعه ي ن
بن السلوکیات ضمن المجموعات
ي
�
�
ن
�
ين
صغ�ة المدى ا� حیاء الحقیقیة ،أو أماکن
متصلن للغایة ن ي� سیاق العالم الواقعي .قد تمثل ا� حیاء ي� الشبکة
الي تضم أفرا ًد ا
ي
ي
صغ�ة المدى بتفصیل
العمل ،أو المدارس ،أو أعضاء منظمة مجتمعیة أو دینیة ن ي� سیاق العالم الواقعي .سنصف الشبكات
ي
أک� �ح ًق ا � ي� هذا الفصل.
�
المعای� الكاملة
الجدول  . 4.1قائمة
ي
تعریف

متغ�
يّ
Sinit

القیم ا� �ولیة ن ن
لل� عة عند تکرار n = 1

Di

ال� عة �
نن
ا�ف�اضیة للفرد i

πj

احتمالیة النتیجة  � jي� إطار السلوك A
احتمالیة النتیجة  � jي� إطار السلوك Ā

Δj

أرجحیة التجربة المرتبطة بالسلوك j

ηj

ن
�
یخ�ها الفرد عن تجربته j
الي �
جزء من الع�قات ي� الشبکة ي

ν

معیار الذاکرة

k
N

�
الي یمتلکھا كل فرد
عدد الروابط ن ي� الشبکة
ي
)الج�ان( ي
مجموع ا� � فراد � ي� الشبکة

r

صغ�ة المدى(
احتمالیة إعادة الوصل )للشبكات
ي

ρj
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أن أﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎرات ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﻧﻤﺎذج اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ – اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺗﺠﺎه :ﺗﺸﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ ّ
اﻵﺧﺮ

ئ
�
تش� فیھا جمیع النتائج )الناتجة عن السلوك  Aأو السلوك  ( Āإ� أ ّن A
الى ي
تشتمل الفئة ا� و� من النماذج ع� النماذج ي
هو الخیار ا� � فضل ،أي أ ّن جمیع النتائج لدیھا ترجیحات إیجابیة .نطلق ع� هذه ال سلوکیات ل لنموذج "أحادیة ا�تجاه" .ومن
للتفک� ن ي� هذه النماذج هي أ ّن جمیع النتائج "تدفع" ا� ئ فراد إ� السلوك ذاته کما هو موضح بالشكل . 4.1
ضمن أحد الطرق
ي

وتکون النتائج متطابقة عندما تکون جمیع ترجیحات التجربة سلبیة ،باستثناء أ ّن الرمزین  Aو  Āسیتم عکسھما.
�
تش� جمیع النتائج إ� أ ّن أحد الخیارات هو أفضل من ا�� خر
الشكل  . 4.1ي� السلوکیات أحادیة ا�تجاه ي

ين
المشارکن ن ي� السلوك  Aن ي� نھایة المطاف إ� حالة من التوازن بعد العدید
� ي� هذه ال فئة من النموذج ،یصل جزء من ا� � فراد
�
�
ين
ين
من تکرارات النموذج ي ن
الي ی شارك فیھا جمیع ا� � فراد
بن
الفاعلن � ي� السلوك  . Aوستکون حالة
نقیضن  :الحالة ا�ف�اضیة والحالة ي
ن
التوزان أقرب إ� الحالة �
یعي ذلك أ ّن قیمة معیار الذاکرة
ا�ف�اضیة عندم ا یکون تضاؤل الذاکرة
ً
�یع ا )من الناحیة الریاضیة ،ي
صغ�ة ،وعندما یعلم عدد قلیل من ا� ئ فراد ن ي� الشبکة ا�جتماعیة عن النتائج.
صغ� ا( ،وعندما تکون ترجیحات التجربة
𝜈𝜈 یکون
ي
يً
�
�
�
الى یشارك فی ھا جمیع ا� فراد ي� السلوك  Aعندما یکون تضاؤل الذاکرة بطی ئً ا،
وبالعکس ،ستکون حالة التوازن أقرب إ� الحالة ي
کب� من ا� � فراد داخل الشبکة ا�جتماعیة ب ال نتائج.
کب�ة ،وعندما یعلم عدد ي
وعندما تکون ترجیحات التجربة ي
�
�
تأئ تحت الفئة ا� و� هي اتخاذ قرار بشأن استخدام تقنیة جدیدة �
�
أک� تطو ًر ا من
الئ قد ي
أحد السلوکیات النموذجیة ي
التقنیات الحال یة ،کما هو موضح ن ي� نظریة انتشار ا�بتكارات )روجرز )  .( 1995 ،( Rogersن ي� هذه الحالة ،یمثل استخدام التقنیة
ين
المزارعن الذین یقررون استخدام تقنیة
المتطورة السلوك  Aبینما یمثل عدم استخدامھا السلوك  . Āع� سبیل المثال � ،حظ
�
زراعیة جدیدة �
الى
وأک� فاعلیة ،حیث سیحصل المزارعون الذین یستخدمون التقنیة الجدیدة ع� إنتاج زراعي �
أک�  ،التجربة ي
تعزز سلوکھم ) . (Aبالمقابل ،سیحصل أولئك الذین � یستخدمون التقنیة الجدیدة ع� محصول زراعي أقل بالمقارنة مع
ج�انھم الذین استخدموا التقنیة .ي ن
تبن هذه التجربة ل� � فراد الذین لم یستخدموا الت قنیة الجدیدة أ ّن استخدام هذه التقنیة
ي
�
�
هو الخیار ا� فضل .تکون نماذج انتشار ا�بتكارات عادة أک� ثرا ًء بالمقارنة مع النموذج الموضح هنا .فع� سبیل المثال ،عاد ةً
ن
ن
أک� ع�
تأث�ا �
ما تدمج هذه النماذج تردد الفرد ي� استخدام تقنیة جدیدة ،کما تتیح لبعض قادة الرأي ي� الشبکة أن یکون لھم ي ً
)فالني )  .( 1995 ،( Valenteوع� الرغم من ذلك ،وکما نستعرض أدناه� ،
�
حى نموذج الفئة ا� ئو� البسیط
غ�هم
السلوکیات من ي
ي
یبدأ ن ي� الکشف عن دینامیکیات شیقة ذات صلة بانتشار ا�بتكارات.
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یستعرض الشكل ً 4.2
ومعای� أخرى مبینة
معای� تجربة بسیطة ) جمیع ال قیم 0.1 = Δ
مثا� عن نموذج من الفئة ا� ئ و� مع
ي
ي
�
ن
ين
ين
نظر ا لصغر
المشارکن ي�
� ي� الجدول  1 .( 4.2یوضح الشكل مخط ط ًا لجزء من ا� فراد
السلوکن  Aو  Āمع مرور الوقت� .حظ أ ن ّه ً
بن الحالة �
ين
معای� التجربة ،یصل النموذج إ� حالة التوازن ي ن
السلوکین  Aو  Āبنسبة 50
ا�ف�اضیة )تعرف ع� أ ن ّھا المشارکة ن ي�
ي
�
�
بكث� إ� الحالة �
ا�ف�اضیة.
بالمئة( وحالة مشارکة جمیع ا� فراد ي� السلوك  ، Aإ� أ ن ّھا تکون أقرب ي
صغ�ة
معای� تجربة
الشكل  . 4.2نموذج الفئة ا�ئ و� مع
ي
ي

المزارعن الذین یقررون ما إذا كانوا یریدون استخدام تقنیة جدیدة �
ين
أک� فعالیة أم � ،تنسجم
بالعودة إ� مثالنا حول
�
الي تکون فیھا تقنیة الزراعة الجدید أفضل ً
قلی� من التقنیة الحالیة ،بما یؤدي إ� إنتاج
معای� التجربة
ي
ي
الصغ�ة  Δمع الحا�ت ي
ين
أک� ً
وبالتا�  ،یکون للمزارع الذي یستخدم التقنیة
المزارعن الذین یستخدمون التقنیة القدیمة.
قلی� بالم قارنة مع إنتاج
زراعي �
ي
الجدیدة تجربة تعزز سلوکه بشكل ضعیف ،ن ي� ي ن
حن سیکون للمزارع الذي � یستخدم التقنیة الجدیدة تجربة ت س ي� بشكل ضعیف
یش� إ� أ ّن التقنیة الجدیدة هي ا� � فضل .کما هو موضح � ي� الشكل  ، 4.2قد یؤدي ذلك إ� استخدام التقنیة الجدیدة بشكل
مما ي
�
ي �
الى �
ا�ف�اضیة هنا هي أن
اخ�ناها ،بلغ معدل ا�عتماد المتوازن  60بالمئة .مجد ًد ا ،الحالة
غ� كامل .بالنسبة إ�
ي
المعای� ي
یکون لك ل فرد احتمالیة � 50 / 50ستخدام التقنیة أو عدم استخدامھا .قد ینسجم ذلك مع التكلفة المنخفضة نسبیً ا �ستخدام
اق�ا ح نزعة �
التقنیة الجدیدة .ن� حال كان استخدام التقنیة الجدیدة مكل ًف ا ،یمكننا �
بكث� �ستخدام التقنیة
اف�اضیة أقل ي
ي
اق�ا ح نزعات استخدام مختلفة لمجموعات مختلفة من ا� � فراد ،ا� � مر ا لذي یطبق عادة ��
بد� من ذلك ،یمكننا �
الجدیدة .و ً
ي
المستخدمن �ت�اوح ما ي ن
ين
إصدارات انتشار ا�بتكارات .تصف هذه ا �� صدارات خمس مجموعات من
بن المبتکرین ا�ئوائل الذین
�
استخدموا التقنیة ً
)فالنى ) ،( Valente
أو� إ� المتأخرین الذین استخدموا التقنیة فقط بعد أن استخدمھا غالبیة من یعرفونھم
ي
� .( 1995حظ أ ن ّه ن ي� غالبیة نماذج المحاكاة المطورة لمحاكاة عملیات انتشار ا�بتكارات ،بمجرد أن یستخدم فرد تقنیة جدیدة
ين
ف ن ّه � یتوقف عن استخدامھا .بالمقابل ،ن ي� نموذجنا ،قد یتنقل ا� � فراد ي ن
السلوکن  Aو . Ā
بن
 1ن
ن
صغ�ً ا بالمقارنة مع .1
"صغ� " عاد ةً
تعي
ي
ي
ي� هذا السیاق ،ي
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المعای� ا� �خرى مبینة ن ي� الجدول .( 4.2
معای� التجربة إ� ) 0.5=Δ
یستعرض الشكل  4.3ما یحدث عندما نزید قیم جمیع
ي
ي
�
ن
معای� التجربة إ�  ، 2=Δتصبح حالة التوازن أقرب إ� أ ّن " جمیع ا� فراد یشارکون ي� السلوك  " Aکما هي
بینما نزید قیمة جمیع
ي
ن
موضحة � ي� الشكل  ) 4.4جمیع
المعای� بخ�ف  Δsمب ی نة ي� الجدول  .( 4.2فیما یتعلق بانتشار ا�بتكارات ،ینسجم ذلك مع منفعة
ي
��
م�اید ة �ستخدام التقنیة الجدیدة بالمقارنة مع الحالة المبینة ن ي� ال شكل  ، 4.2إ� ال حد یتضح فیه أ ّن التقنیة الجدیدة أفضل
من ب دون ن
أدى شك من التقنیة السابقة.
معای�
الشكل  . 4.4نموذج الفئة ا�� و� مع
ي
کب�ة
تجربة ي

معای� تجربة
الشكل  . 4.3نموذج الفئة ا�ئ و� مع
ي
متوسطة
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ي �
الي استخدمناها ن ي� نموذج نا ن ي� الفئة ا� ئ و�
یستعرض الجدول 4.2
المعای� ي
المعای� المستخدمة ن ي� محاكاة نماذج الفئة ا�� و� )الشک�ن (4.4 - 4.2
الجدول  4.2قیم
ي
القیمة

المتغ�
ي

القیمة

المتغ�
ي

  ) 5تطابق  99.3بالمئةمن ا�� فراد الذین یشارکون ن ي�
السلوك (Ā

Di

0

π1

1

π2

0

ρ1

0

ρ2

1

Sinit

Δ1

Δ2

المتغ� ات والقیم
ي
�
المبینة ن ي� ا� شكال

المتغ� ات والقیم
ي
�
المبینة ن ي� ا� شكال

η1

0.02

η2

0.02

ν

0.85

k
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N

1,000

r

0

اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻮل اﻟﻨﻤﺎذج أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺗﺠﺎه )اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ(

معای� مختلفة تحدد أین ستقع حالة التوازن للنموذج � .ي�
عندما وصفنا نماذج الفئة ا� � و� ن ي� البدایة ،تطرقنا إ� ث�ثة
ي
ا�� شكال من � 4.2
المعای� وهو معیار التجربة .تجدر ا �� شارة أ ّن وجود تجربة
تغی� واحد من هذه
ي
وحى  ، 4.4استعرضنا أثر ي
المعای� ا� �خرى .فع� سبیل ا لمثال ،قد یعوض تضاؤل الذاکرة البطيء القیم المنخفضة
"کب�ة" یعتمد ع� قیم
ي
"صغ�ة" أو ي
ي
ئ
لـ 𝑗𝑗∆  ,م ما ینتج عن ه حالة توازن أقرب إ� مشارکة  100بالمئة من ا� فراد ن ي� السلوك  . Aقد یحدث ذلك بقیم أصغر لـ 𝑗𝑗∆ ,
الصغ�ة.
معای� التجربة
بالمقارن ة مع ما استعرضناه هنا .وقد تعوض معد�ت انتشار المعلومات المرتفعة کذلك عن
ي
ي
ﻧﻤﺎذج اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻤﺆﻛﺪة :ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬاﺗﻲ

�
الى یکون فیھا السلوك ا ن قادرین ع� تعزیز الذات )التأکید( .أي أن جمیع التجارب
تشتمل الفئة الثانیة من النماذج ع� تلك ي
الناتجة عن المشارکة ن ي� السلوك  Aلدیھا ترجیحات إیجابیة ،و جمیع التجارب الناتجة عن المشارکة ن ي� السلوك  Āلدیھا ترجیحات
تھمن الحالة �
ين
ا�ف�اضیة إن
سلبیة )انظر الشكل  .( 4.5وکما هو الحال � ي� نماذج السلوکیات أحادیة ا�تجاه )الفئة ا� �و� ( ،قد
تھمن الحالة �
�یع ا ،وانتقال المعلومات بطی ئً ا .ن ي� حال لم ي ن
ا�ف�اضیة ،ستکون
صغ�ة ،وتضاؤل الذاکرة
كانت ترجیحات التجربة
ي
ً
الحا� ت ا� �ولیة ذات أهمیة حیث إ ّن طبیعة هذه الحا�ت س تُ عزَ ز خ�ل التجارب الناتجة.
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الشكل  . 4.5ن ي� نماذج السلوکیات المؤکدة )الفئة الثانیة ( یکون ک� القرارین قادرین ع� تعزیز الذات

ين
مجموعتن حیث
سلو� بشأن ا�نضمام إ� مجموعة من
من ضمن السلوکیات النموذجیة ن ي� إطار الفئة الثانیة اتخاذ قرار
ي
تکون العضویة ن ي� كل مجموعة لیست أفضل من الناحیة الموضوعیة من العضویة ن ي� المجموعة ا� �خرى ،أو حیث یکون لصناع
القرار ي ن
تح� تأکیدي قوي عند تقییم نتائج قرارهم با�نضمام إ� المجموعة .وقد تتضمن منافع عضویة المجموعة مزایا اجتماعیة
بن أعضاء المجموعة .فع� سبیل المثال ،قد یصنف اختیار اتباع فریق ن
ریا� ي ن
مستمدة من التعاون ي ن
معن وتشجیعه سلوك ً ا من
ي
کب� بم ن
نحى تعلیمي ینتج حاف ًز ا لمواصلة فعل سلوك
الفئة  . 2وقد تتضمن سلوکیات الفئة الثانیة السلوکیات المتأثرة بشكل ي
�
ال�اعة )فرانز وماثیوز ) Franz and
الى تتطلب تخصیص وقت للتمرین قبل الوصول إ� �
سائد مقابل البدائل الجدیدة ي
.( 2010 ،( Matthews
�
�
کب�  ،أي صممت
الى توضح
الي نصفھا هنا نماذج نمطیة إ� حد ي
مجد ًد ا� ،
ً
خصیص ا لتحدید دینامیکیات الرأي ي
تعت� النماذج ي
�
�
عادة ظاهرة کـأن تصبح آراء ا� فراد �
رسوخ ا مع مرور الوقت ،ا� مر الذي � یتناوله نموذجنا )هیجلمان وکراوزي
أک�
ً
)  .( 2002 ،( Hegselmann and Krauseومع ذلك ،نعتقد أ ن ّه من الجید أن نرى کیف یمکن أن ی ُ نتج هذا النموذج العام البسیط
دینامیکیات موجودة ن ي� مجموعة متنوعة من النماذج الک�سیکیة المختلفة.
یستعرض الشكل ً 4.6
تقریب ا )  99.3بالمئة من ا� ئ فراد( ن ي�
مثا� عن نموذج من الفئة الثانیة حیث بدأنا مع مشارکة كل فرد
ً
ونظر ا � � ّن السلوکیات
المعای� ا� �خرى المستخدمة � ي� الشكل  � 4.6ي� الجدول . 4.3
السلوك  Aالمقابل لـ ) . ( Sinit=5تم استعراض
ي
ً
قادرة ع� تعزیز الذات ،یبقی السلوك  Aمھیم نً ا بعد العدید من التکرارات .ي ن
یبن الشكل  4.7النموذج ذاته مع حا�ت أولیة
تقریب ا )  99.3بالمئة من ا� ئ فراد( ن ي� السلوك  ، Āإذن یھیمن السلوك  Āع� التکرارات
مختلفة )  ( Sinit= – 5إن بدأنا بمشارکة الجمیع
ً
المعای� ا� �خرى المستخدمة للشكل  � 4.7ي� الجدول . 4.3
المستقبلیة .تم إدراج
ي
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الشكل  . 4.7تبدأ دینامیکیات نموذج الفئة الثانیة مع
�
اتخاذ غالبیة ا� فراد للقرار Ā

الشكل  . 4.6تبدأ دینامیکیات نموذج الفئة الثانیة
مع اتخاذ غالبیة ا�� فراد للقرار A

المعای� المستخدمة ن ي� نماذج الفئة الثانیة )ا� � شكال  ، 4.6و  4.7و ( 4.14 - 4.10
الجدول . 4.3
ي
المتغ�
ي
Sinit

المتغ�
ي

القیمة

القیمة

Di

0

1

π2

0

0

ρ2

1

2

Δ2

–2

η1

0.02

η2

0.02

0.85

k

20

N

1,000

r

) 0ما لم یذکر
خ�ف ذلك(

π1

ρ1

Δ1

Ν

 5 +أو 5 -
)موضحة ن ي� النص(

ن
�
ين
السلوکن أو
الي تکون فیھا السلوکیات قادرة ع� تعزیز الذات ،إن بدأ جمیع ا� � فراد بظھار أحد
ي� نماذج الفئة الثانیة  ،ي
المث� ل�هتمام النظر فیما یحدث للنظام إذا كان لدینا ً
بد� من مجموعة بدء
ا� �خر ،سیصبح هذا السلوك عادة مستدا ًم ا .من
ي
متجانسة ،حا�ت أولیة تتضمن مجموعات من ا� � فراد یشارك بعضھم ن ي� السلوك  ، Aویشارك آخرون ن ي� السلوك  ، Āباعتبارهم
حالة أولیة.
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س�وجاتز )واتس �
تمثل شبكات واتس – �
وس�وجاتز ) 1998 ،( Watts and Strogatz؛ كنیل ودریك ) ،( Kennel and Drake
�
�
الي یمكننا استخدامھا للبحث ن ي� استقرار
والي تعرف کذلك بشبكات " العالم ال ي
صغ� " ،فئة مفیدة من شبكات النماذج ي
 ،( 2009ي
مجموعات الشبکة .تم استعراض أمثلة حول هیكل هذه الشبکة هذا � ي� الشكل  . 8ن ي� هذه الشبكات ،قد ینظر إ� ا� � فراد وكأ ن ّھم
ن� شبکة دائریة یرتبطون بعدد ي ن
الج�ان ا� � قرب لھم .ویکون لكل صلة بعد ذلك احتمالیة ) �� ( rعادة الوصل بعقدة
معن )  ( kمن ي
ي
ئ
ن
ن
عشوائیة ي� الشبکة .عندما تکون هذه ا�حتمالیة صفرا ً )کما هو موضح ي� الجانب ا� ی� من الشكل  ،( 4.8ترتبط النقاط فقط
الج�ان ا� � قرب لھا ،وعندما تکون ا�حتمالیة  ، 1یتم إعادة وصل الشبکة بالكامل.
ب ي
الصغ� " لواتس – �
س� وجاتز مع احتمالیات إعادة وصل � �
م� ایدة
الشكل  . 4.8شبكات " العالم
ي

الصغ� "  .ي ن
یبن الشكل ً 4.9
مثا� حول کیف بدأنا
سنستعرض ا� � ن عد ًد ا من نماذج المحاكاة المنفذة ع� شبكات " العالم
ي
�
الي نفذنا علیھا المحاكاة ،ولکن
شبکة " العالم
الصغ� " لتجربتنا حول المجموعات ،تکون الشبكات الظاهرة أصغر ي
ي
بكث� من تلك ي
�
�
ن
بالج�ان ا� قرب علیھا( .ي� الشكل  ، 4.9هناك مجموعتان أولیتان :تشتمل
الھیكل هو ذاته )نقاط ي� دائرة ح یث تتصل كل واحدة
ي
�
�
الى بدأت مع احتمالیة القیام بالسلوك أقرب إ�  1؛ وتشتمل الثانیة ع� نقاط تمثل النقاط
ا� و� ع� نقاط زرقاء تمثل النقاط ي
�
الي بدأت مع احتمالیة القیام بالسلوك أقرب إ� . 0
ي
الشكل  . 4.10نموذج من الفئة الثانیة ع� شبکة "العالم
ين
ين
أولیتن )تضم كل منھما 500
مجموعتن
الصغ� " مع
ي
نقطة( وبدون إعادة وصل

الشكل  . 4.9تحدید النقاط ع� شبکة "العالم
الصغ� "
ي
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ين
بمجموعتن من ا� � فراد ،حیث تبدأ
الصغ� " تضم  1000عقدة ونبدأ
ی ُ ظھر الشكل  4.10ماذا یحدث إذا كان لدینا شبکة " العالم
ي
ن
إحداهما بالمشارکة �� السلوك ) ، A ( Sinit= 5ن� ي ن
معای�
حن تشارك المجموعة الثانیة ي� السلوك ) . A ( Sinit = – 5تم استعراض
ي
ي
ي
�
ن
ن
�
الي ي ن
تبن الشدة ي� الشكل  4.10الموقع ع� شبکة دائریة )باتجاه عقارب
النموذج ا� خرى ي� الجدول  . 4.3وتظھر الخریطة ي
الیمن  ،والتکرار خ�ل �
ين
ف�ة زمنیة )ع� مدى  100تکرار( من ا� � ع� إ� ا� � سفل.
الساعة من ا� � ع� ن ي� الشكل  ( 4.9من الیسار إ�
ي ن
ين
الفاعلن
الفاعلن � ي� الدائرة ،ی تصل ا� � فراد الفاعلون الظاهرون � ي� الجھة الی�ى مع ا� � فراد
نظر ا �تصال ا� � فراد
�حظ أ ن ّه ً
ن
الظاهر ین ن ي� الجھة
الیمى  .تمثل النقاط باللون ا� �زرق الغامق احتمالیة بنسبة  100بالمئة بأن ی تشارك ا� � فراد الفاعلون � ي�
الموقع � ي� السلوك  ، Aبینما تمثل النقاط الحمراء احتمالیة بنسبة  100بالمئة أن ی تشارك ا� � فراد الفاعلون � ي� ا لموقع � ي� السلوك
ين
الفاعلن من  1إ� 500
 . Āتمثل ا� � لوان ا� �خرى احتما�ت متوسطة� .حظ أ ّن الحالة ا� � و� تضمنت احتمالیة مشارکة ا� � فراد
ين
بنسبة  100بالمئة � ي� السلوك  Aواحتمالیة مشارکة ا� � فراد
الفاعلن من  501إ�  1,000بنسبة  100بالمئة � ي� السلوك  . Āبمرور
�
ين
الفاعلن  1إ�  500احتمالیة أقل من  100بالمئة للمشارکة � ي� السلوك ، A
الي تکون فیھا ل� � فراد
الوقت ،نرى بعض النقاط ي
�
�
الي یکون فیھا ل لعوامل من  501إ�  1,000احتمالیة أقل من  100بالمئة للمش ارکة � ي� السلوك  . Āن�حظ
وبعض النقاط ا� خرى ي
ين
ين
کذلك وجود مناطق حدودیة ي ن
الفاعلن ن ي� كل سلوك .ومع ذلك � ،زلنا نرى
حوا� نصف ا� � فراد
المجموعتن یشارك فیھا
بن
ي
متم� ي ن
ين
ين
تن یھ ی من فیھا كل سلوك بعد  100تکرار.
مجموعتن
ئ
�
و� للمجموعة م ن  500عامل إ�  100عامل .وتم استعرا ض
الئ خفضنا بھا الحجم ا� ي
یستعرض الشكل  4.11نتائج المحاكاة ي
�
کب� مجموعات ثابتة ع� مدى  100تکرار.
معای� النموذج ا� خرى ن ي� الجدول  . 4.3ن ي� هذه الحالة � ،زلنا نرى إ� حد ي
ي
�
�
�
ً
معای� النموذج
عام� کما هو موضح ي� الشكل ) 4.12تم استعراض
ولکن ،إذا خفضنا ا� حجام ا� و� للمجموعات إ� 25
ي
�
غ� ثابتة .وع� مدى  100تکرار ،ن�حظ نشوء مجموعات ي ن
أک�
متم� ة �
ا� خرى � ي� الجدول  ،( 4.3ستصبح المجموع ات ع� الفور ي
یھمن سلوك ع� ا� �خر .ن� نموذج واتس – �
الفاعلن حیث ي ن
ين
س�وجاتز ) ( Watts-Strogatzب دون إعادة الوصل ،تتمثل
من ا� � فراد
ي
�
أحد
الرئی� للمجموعة � ي� متوسط عدد الع�قات لكل عامل أو درجة الشبکة.
الى ستؤثر ع� الحجم
ي
ي
المعای� الرئیسیة ي
ً
کب� ا بالمقارنة مع
غ� ثابتة عندما یکون حجمھا
تصبح المجموعات ي
مماث� لدرجة الشبکة .عندما یکون حجم المجموعة ي ً
�
ن
ين
أیض ا داخل المجموعة،
درجة الشبکة ،سیصبح العدید من ا� فراد بالقرب من المرکز ي� المجموعة
متصلن فقط بآخرین هم ً
الشكل  . 4.11نموذج من الفئة الثانیة ع� شبکة
الصغ� " مع �
ع� مجموعات أولیة )تضم كل
"العالم
ي
منھا  100نقطة( و� یوجد إعادة وصل

الشكل  . 4.12نموذج من الفئة الثانیة ع� شبکة
الصغ� " مع  40مجموعة أولیة )تضم
"العالم
ي
كل منھا  25نقطة( و� یوجد إ عادة وصل
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وبالتا� سیحصلون ع� معلومات مؤکدة .بالم قابل ،عندما یکون حجم المجموعة مطاب ًق ا لدرجة الشبکة أو أصغر ،سیتصل غالبة
ي
�
�
ن
ا� � فراد )ویتأثرون ي� ( بكل من ا� فراد داخل مجموعاتھم وخارجھا  ،ا� مر الذي ي �
معای� أخرى
س� عزع استقرار المجموعات .وستؤثر
ي
کذلك ،مثل ترجیحات التجربة واحتما�ت انتقال المعلومات ،ع� أحجام الم جموعة المستقرة .وکما هو ي ن
مبن ن ي� الجدول ، 4.3
ن ي� هذه السلسلة من التحلی�ت ،یتصل كل فرد ن ي� النموذج بـ  20آخرین )المعیار .( k
إ� ا� � ن ،تطرقنا إ� نموذج شبکة واتس – �
بج�انه ا� � قرب
س�وجاتز ) ( Watts-Strogatzب دون إعادة وصل )أي كل فرد یتصل ي
معای� النموذج ا� ئخرى ن ي� الجدول .( 4.3
فقط( .ی ُ ظھر الشكل  4.13ماذا یحدث عند إعادة وصل بنسبة  10بالمئة )تم استعراض
ي

فعلی ا من عقدة
عند إعادة وصل بنسبة  10بالمئة فقط )حیث یتم إعادة وصل  10بالمئة من الع�قات العشوائیة من عقدة قریبة
ً
متم� ي ن
ين
ين
تن فقط ،نرى ظھور عدم ا�ستقرار ع� مدى  100تکرار.
مجموعتن
عشوائیة أخرى � ي� الشبکة( ،وحالة أولیة تضم
سینتج عن زیادة إعادة الوصل إ�  20بالمئة ،کما هو موضح � ي� الشكل  ، 4.14هیمنة أحد السلوکیات بشكل كامل تقریبً ا عند
 100تکرار .ن ي� هذا المثال ،هیمن السلوك ) Āأي أ ّن غالبیة ا� � فراد ن ي� النموذج شارکوا بنھایة المطاف ن ي� السلوك  ،( Āولکن كان
من الممکن أن ي ن
یھمن السلوك  Aببساطة کذلك.
الشكل  . 4.13نموذج من الفئة الثانیة ع� شبکة
ين
ين
أولیتن )تضم ك ل
مجموعتن
الصغ� " مع
"العالم
ي
منھا  500نقطة( وإعادة وصل بنسبة  10بالمئة

الشكل  . 4.14نموذج من الفئة الثانیة ع� شبکة "العالم
ين
ين
أولیتن )تضم كل منھا  500نقطة(
مجموعتن
الصغ� " مع
ي
وإعادة وصل بنسبة  20بالمئة
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أن اﻟﺴﻠﻮك اﻵﺧﺮ ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ
ﻧﻤﺎذج اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة :ﻳﺸﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﻠﻮك إﻟﻰ ّ

یش� فیھا كل سلوك إ� أ ّن ا� �خر هو ا� � فضل کما هو موضح � ي� الشكل التخطیطي  . 4.15قد
سنتناول بعد ذلك فئة نماذج ي
ئ
تھمن الحالة �
ت ُظھر هذه النماذج العدید من النتائج المحتملة .وکما هو الحال مع فئات النماذج ا� خرى ،قد ي ن
ا�ف�اضیة .وتضم
ين
النتائج المحتملة ا� ئخرى حالة توزان وحالة تذبذب ي ن
السلوکین .
بن
ن
یش� كل قرار إ� أ ّن ا�� خر هو ا�� فضل
غ� المؤکدة )الفئة الثالثة ( ،ي
الشكل  . 4.15ي� نماذج السلوکیات ي

قد تتمثل أحد السلوکیات النموذجیة ن ي� إطار الفئة الثالثة ن ي� اختیار مقدم خدمة ن ي� قطاع یقل فیه رضا العم�ء ،وتکون
نسبی ا ومشابھة بغض النظر عن مقدم الخدمة .ع� سبیل المثال ،إذا كان هناك ��كتان لخدمات الكابل
التجارب السلبیة شائعة
ً
ال� ي ن
ن ي� منطقة معینة )  Aو  ،( Āوتسود التجارب المحبطة لدى كلتا �
تش� أ ّن علیه
كتن  .إن اختار أحدهم  Aسیتعرض إ� تجارب ي
تش� أ ّن علیه التحول إ�  . Aوقد تکشف الخیارات � ي� قطاعات أخرى ذات رضا عم�ء
التحول إ�  Āوإن اختار  ، Āسیمر بتجارب ي
الط�ان
منخفض نسبیً ا )راداکریشنان وغراندي وآخرون )  ،( 2016 ،( Radhakrishnan, Grande et al.مثل ا�ختیار من ضمن ��كات ي
ين
ين
الفاعلن بشكل
والمخت�ة ع� ا� � فراد
التأمن الصحي عن دینامیکیات مماثلة .ن ي� هذا النموذج البسیط ،تؤثر النتائج المرصودة
أو
�
�
�
أک� ي� السلوکیات بالمقارنة مع تلك المرصودة.
متساوي ،ولكننا ندرك أ ّن التجارب الشخصیة ي� الواقع تساهم بشكل �
ن
�
الئ یمكننا م�حظتھا ي� نماذج الفئة الثالثة هي التذبذب – عندما تتحول
وبشكل عام ،هناك نوعان من الدینامیکیات ي
السلوکیات ي ن
کب�ة،
بن الخیارین  Aو  – Āوالتوازن .یحدث التذبذب عادة عندما یکون تضاؤل الذاکرة
�یع ا ،وترجیحات التجربة ي
ً

تغ� الدینامیکیات ع� مستوى السكان بمرور الوقت – ف من المرجح أن ي ن
یھمن
وانتقال المعلومات
�یع ا .أما التوازن – أي عدم ي
ً
صغ�ة ،وانتقال المعلومات بطی ئً ا.
عندما یکون تضاؤل الذاکرة بطی ئً ا ،وترجیحات التجربة
یش� كل سلوك إ� أ ّن
بدیھی ا ،عندما ي
ي
ً
ن
ين
و� حال
ا� �خر هو ا� � فضل ،س ی حصل ا� � فراد
الفاعلن ع� تجربة سلبیة )"� تفعل ذلك مجد ًد !"( بعض النظر عن سلوکھا .ي
خت� ا� � فراد الفاعلون ک� الخیارین ستتذکر أ ن ّھا )أو آخر ی ن تعرفھم( سیحصلون ع� تجربة سلبیة
استمرار الذاکرة ،بمجرد أن ی �
ين
عشوائی ا ي ن
الخیارین ضمن النموذج.
بن
بكل ا� ئحوال ،وستمیل إ� ا�ختیار
ً
ن ي� نموذج المحاكاة الذي وضعناه ،تکون مزایا سلوك الفرد مستقلة عن سلوك ا� �خرین .تحدث دینامیکیات التذبذب عادة ن ي�
ين
الفاعلن حیث تعتمد المزایا ع� سلوك ا� �خرین .ومن ضمن ا� � مثلة ع� مثل هذه
أنواع أخرى من النماذج المستندة إ� ا� � فراد
�
�
ين
والي ق د تظھر أحیا ن ًا تذبذ ب ً ا
الي
النماذج المستندة إ� ا� � فراد
ي
تحا� سلوکیات المستفید ب المجان )مثل التطعیم( ،ي
الفاعلن تلك ي
کذلك )ما وغونسالفیس وآخرون )  .( 2009 ،( Ma, Gonçalves et al.تح دث سلوکیات المستفید بالمجان عندما یستفید الفرد من
الفاعلن �
ين
والي ت ُظھر عادة دینامیکیات التذبذب النماذج
سلوکیات ا� �خرین .وتضم ا� � نواع ا� �خرى للنماذج المستندة إ� ا� � فراد
ي
�
وبالتا�  ،یمیل إ� القیام بما هو مخالف ل لسلوکیات الشائعة .ومن أو�
الى یستفید فیھا الفرد من کونه من ضمن ا� � قلیة،
ي
ي
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ا� � مثلة التقلیدیة عن هذا النوع من النماذج هي مشكلة حانة إل فارول )  ( El Farol bar problemوهي مشكلة ن ي� نظریة ا� � لعاب
�
غ� مزدحمة وتجربة سلبیة إذا كانت الحانة مزدحمة )آرثر ) .( 1994 ،( Arthur
یحظی ا� فراد ب تجربة إیجابیة إذا ذهبوا إ� حانة ي
یستعرض الشكل ً 4.16
مثا� عن نموذج من الفئة الثالثة حیث حدد معیار الذاکرة بصفر .تم توضیح
معای� النموذج ا� �خرى
ي
الفاعلن المشارک ي ن
ين
ين
�� الجدول  . 4.4ن�حظ وجود تذبذب ي ن
ن � ي� السلوك  Aتقریبً ا ،ومن ثم جمیع ا� � فراد
نقیضن ل جمیع ا� � فراد
بن
ي
ن
�
ع� خریطة ي ن
تقریب ا المشارک ي ن
ين
تبن الشدة.
الفاعلن
ن ي� السلوك  . Āیستعرض الشكل  4.17النتائج ذاتھا ي� الشكل  4.16الموضحة �
ً
وکما هو الحال � ي� الشكل  ، 4.16یوضح الشكل  4.17أ ّن ا� � فراد ینتقلون من المشارکة � ي� السلوك  � Aي� وقت واحد للمشارکة � ي�
تقریب ا.
السلوك  � Āي� المرة القادمة بانسجام تام
ً
الشكل  4.17خریطة الشدة لنموذج الفئة
الثالثة مع معیار ذاکرة یساوي 0

الشكل  . 4.16نموذج الفئة الثالثة مع
معیار ذاکرة یساوي 0

ي �
الئ استخدمناها ن ي� نموذج الفئة الثالثة� .حظ أ ّن التذبذب الظاهر ن ي� هذا النموذج یعتمد
یوضح الجدول 4.4
المعای� ي
کب� ع� �
اف�اض وجود خطوات زمنیة منفصلة – أي یشارك الجمیع ن ي� السلوك ذاته ،ومن ثم یشارکون ن ي� السلوك المقابل
بشكل ي
�
بانسجام .ن ي� نموذج السلسلة الزمنیة المتواصلة ،ستؤدي مشارکة ا� فراد ن ي� السلوکیات عند نقاط زمنیة مختلفة بالمقارنة مع
ج�انھم إ� إضعاف التذبذب.
ي
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المعای� المستخدمة ن ي� نموذج الفئة الثالثة )ا� ئ شكال ( 4.21 - 4.16
الجدول . 4.4
ي
المتغ�
ي
Sinit

المتغ�
ي

القیمة

Di

) 5تطابق  99.3بالمئة من
ا� � فراد الذین یشارکون ن ي�

القیمة
0

السلوك  Aمبدئ یً ا(
1

π2

0

0

ρ2

1

–10

Δ2

5

0.1

η2

0.1

المتغ� ات الواردة � ي�
ي
ا� � شكال

k

40

1,000

r

0

π1
ρ1

Δ1

η1

ν

N

ين
الفاعلن � ي� السلوك
عندما نزید معیار الذاکرة من  0إ�  ، 0.3ن�حظ استمرار وجود التذبذب ،ولکن � ی شارك جمیع ا� � فراد
معای� النموذج ا� �خرى ن ي� الجدو ل � . 4.4حظ أ ّن تجربتنا
ذاته � ي� الوقت ذاته کما هو موضح � ي� الشكل  . 4.18تم استعراض
ي
�
أک� إ� السلوك  ، Āن ي� ي ن
حن � تدفع السلوکیات الناتجة عن  Āا� � فراد إ� التوجه
الناتجة عن  Aتدفع ا� فراد إ� التوجه بشكل �
وبالتا�  ،یفضل ا� � فراد  Āع�  � Aي� المتوسط ،ولھذا السبب
أک� من  . Δ2ا نظر الجدول .( 4.4
نحو ) Aأي أ ّن القیمة المطلقة لـ� Δ1
ي
�
�
ن
�
�
ين
یکون الجزء المشارك من ا� � فراد ن ي� السلوك  Āأع� ي� المتوسط من جزء ا� فراد
المشارکن ي� السلوك ) . Aالخط ا� حمر ي� الشكل
 4.18أع� � ي� المتوسط من الخط ا�� سود (.یستعرض الشكل  4.19البیانات ذاتھا ن ي� الشكل  ، 4.18ولکن ع� شكل خریطة ي ن
تبن
الشكل  . 4.19خریطة الشدة لنموذج الفئة الثالثة مع
معیار ذاکرة یساوي 0.3

الشكل  . 4.18نموذج الفئة الثالثة مع معیار
ذاکرة یساوي 0.3
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الشدة لنتمکن من رؤیة أي مجموعة تنشأ ن ي� الشبکةً .
أو� � ،حظ أ ن ّه کحالة الذاکرة =  0الموضحة ساب ًق ا � ي� الشكل  ، 4.17نرى
ين
تش� إ� أ ن ّه بالمتوسط ،یتذبذب اختیار ا� � فراد مع مرور الوقت )الموضح عمود ی ً ا( ي ن
السلوکن  .ومع ذلك،
بن
خطوط ًا أفقیة قویة ي
�
�
بن اللون ا� حمر بالكامل واللون ا� زرق بالكامل ،تناوب الخطوط هنا ي ن
ع� خ�ف الحالة السابقة حیث تتناوب الخطوط ي ن
بن جزء
من اللون ا� �حمر وجزء من اللون ا� �زرق .ثانیً ا� ،حظ أ ّن هناك مجموعات ) ُع � ّ� عنھا ب خطوط عمودی ة � ي� الشكل  ( 4.19حیث یوجد
�
تذبذب تام تقریب ا للعدید من التکرارات )أي أ ن نا نرى ا� � لوان تتناوب ن �
تتغ� فیھا
ّ
بن ا� حمر وا� زرق( ،وهناك مجموعات أخرى � ي
ي
ً
ن
ن
ين
یش� إ� خلیط من
احتمالیة المشارکة ي� أي من
السلوکن من تکرار إ� تکرار )أي أ ّن اللون أصفر  -أخ� للعدید من التکرارات بما ي
ين
السلوکن  Aو  .( Āیمکن �� ح هذه الخصائص من خ�ل الطبیعة العشوائیة للنموذج .بدایةً  ،ی ُ ظھر النموذج تذبذبات كتلك
ئ
�
ن
�
غ�
الي � توجد فیھا ذاکرة )  .( 𝜈𝜈 = 0ولکن� ،عان ما یشارك بعض ا� فراد بصورة عشوائیة ي� السلوك ي
الظاهرة ي� الحالة ي
ين
ين
�ن
الفاعلن ا� �خرین ً
)مث� قد یشارکون ن ي� السلوك ذاته لتکرارین
الم�امن مع غالبیة ا� � فراد
متتالین ( .یحدث ذلك عندما تکون 𝜈𝜈
ين
ين
السلوکن  .عندما تکون  ، 𝜈𝜈 = 0ی تفاعل
الفاعلن ی حافظون ع� جزء من الذاکرة لتجاربھ م السلبیة ال سابقة ن ي�
ّ � � = 0.3ن ا� � فراد
�
�
غ� � ن
م�امن بعد ذلك ع� من حولھ م  ،موجد ین
ا� فراد الفاعلون مع آخر سلوك لھ م  .و یؤثر ا� فراد الفاعلو ن المشارکون ن ي� سلوك ي
السلوکن ن� �
الف�ة الزمنیة ذاتھا ،ویبد أون بعد ذلك ن ي�
مجموعات من ا� � فراد الذین یحصلون ع� معلومات سلبیة عن كل من
ين ي
�
الخ�اء � ي� الشكل  .( 4.19تحافظ المجموعات ع� سلوك متذبذب عندما � تکون
الت�ف بصورة عشوائیة )الخطوط العمودیة
ئ
غ� � ن
م�امنة مع المجموعة.
ع� معرفة )أو ع� معرفة بعدد قلیل( من ا� فراد الذین یت�فون عشوائیً ا بصورة ي
أک� معیار الذاکرة إ�  . 𝜈𝜈 = 0.85تم استعراض قیم
المعای� ا� �خرى
ي
یستعرض الشكل  4.20ما یحدث عندما نزید بشكل �
� ي� الشكل  . 4.4ن ي� هذه الحالة ،نرى أ ّن التذبذب یصبح أقل ویصل النظام إ� حالة التوازن ب�عة .یوضح الشكل  4.21خریطة
الشدة للحالة ذاتھا� .حظ أ ن ّه � یوجد هنا تذبذبات واضحة ي ن
بن ) Aا� �حمر( و ) Āا� �زرق( .تمثل الخطوط الحمراء العمودیة،
�
�
�
ين
الفاعلن تجربة سیئة من السلوك A
الي تتذکر فیھا مج موعات ا� � فراد
الي تستمر عندها المجموعات ي� السلوك  ، Āالحا�ت ي
ي
للعدید من التکرارات.

الشكل  4.21خریطة الشدة لنموذج الفئة الثالثة
مع معیار ذاکرة یساوي 0.85

الشكل  4.20نموذج الفئة الثالثة مع معیار
ذاکرة یساوي 0.85
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ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺣﺪاث اﻟﻨﺎدرة واﻟﺴﻴﺌﺔ

مث� ل�هتمام متعلق بنماذج الفئة الثالثة عندما یکون هناك أحداث نادرة وسیئة إ� حد ما )تحدث النتیجة
یحدث مثال ي
�
�
�
الى تطرقنا إلیھا( .ع� سبیل المثال ،قد ی قع المر�
ي
غ� المؤکدة للسلوك ناد ًر ا فقط بالمقارنة مع نماذج الفئة الثالثة ا� خرى ي
ين
ين
أو مزود و الخدمة الذین یریدون ا�ختیار ي ن
متشابھن لدى كل منھما آثار جانبیة نادرة سلبیة تحت هذه الفئة من
دوائن
بن
معای� أدت إ� نتائج معاکسة ن ي� كل مرة یشارك فیھا ا� ئ فراد ن ي� سلوك .سنتناول ا� � ن
السلوکیات .استخدمت ا� ئ مثلة السابقة
ي
�
�
ع� الشبکة.
کب�ة ،وتنقل ع� نطاق واسع �
الي � تحدث باستمرار  ،ولکن لدیھا ترجیحات تجربة ي
ا� حداث المعاکسة ي
ي �
الئ استخدمناها ن ي� نموذج ا� � ثار الجانبیة السیئة والنادرة .وبالمقارنة مع نسختنا السابقة
یستعرض الجدول 4.5
المعای� ي
من نموذج الفئة الثالثة  ،خفضنا احتمالیة التعرض إ� النتیجة  1ن ي� حال كان الفرد مشارك ً ا � ي� السلوك )  A ( π 1واحتمالیة التعرض
ين
ين
إ� النتیجة  2ن ي� حال كان الفرد مشارك ً ا � ي� السلوك  ( ρ2 ) Āمن  1إ�  0.002؛ بما یجعل ي ن
نادرتن  .ونستعرض
النتیجتن
هاتن
�
ين
تأث� ع� ن ن
السلوکن )ولھذا السبب تبلغ
ال� عة( وتحدث بتکرار یبلغ  0.998لک�
والى تتسم بالحیادیة )لیس لھا ي
کذلك النتیجة  ، 3ي
قیمة كل من  π 3و . ( 0.998 ρ 3

معای� نموذج ا�� ثار الجانبیة السیئة والنادرة )حالة ضمن نماذج الفئة الثالثة – الشكل ( 4.22
الجدول . 4.5
ي
القیمة

المتغ�
ي

القیمة

المتغ�
ي
Sinit

) 0تطابق مع % 50
ين
المشارکن ن ي�
من ا� � فراد
السلوك  Aمبدئ یً ا (

) ل جمیع ا� � فراد(i ،

Di

0

π1

0.002

ρ1

0

0

ρ2

0.002

0.998

ρ3

0.998

–10

Δ2

10

0

η1

1

1

η3

0

0.95

k

100

π2
π3
Δ1
Δ3

η2
𝜈𝜈

N

1,000

)نظر ا � ئ ّن ا� ئ فراد یحصلون دائ ًم ا
استعرضنا هذه النتیجة الثالثة � � ن ّ نا احتجنا نتیجة شائعة وحیادیة لتصبح النتائج السلبیة نادرة
ً
ع� بعض المخرجات نتیجة لسلوکیاتھم ( .و �
ع� الشبکة ا�جتماعیة،
نف�ض کذلك أ ّن المعلومات حول هذه النتیجة � تنتقل �
�
تأث� ع� سلوکیات ا� �خرین ن ي� الشبکة ا�جتماعیة إذ حددنا أرجحیتھا بصفر .أما بالنسبة إ�
وحى إن انتقلت لن یکون لھا أي ي
�
الي تؤثر ع� ن ن
ال� عة ،فقد زدنا حجم ا� � فراد الذي یعرفون عن كل من السلوك  η1والسلوك  η2من  0.1إ�  . 1فعلنا
النتائج ي
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ذلك � � ن ّ نا جعلنا النتائج مع �
وبالتا� نحتاج أن یقوم ا� ئ فراد بأخبار العدیدین بأ ن ّھم حصلوا ع� هذه النتائج
ال�جیحات نادرة،
ي
لیکون هناك مستویات عالیة بشكل كاف من تبادل المعلومات ن ي� الشبكات بما یمكننا من تحدید الدینامیکیات .وزدنا کذلك
متوسط عدد الع�قات � ي� الشبکة ا�جتماعیة � � ، k ،سباب مشابھة ،کم ا زدنا قیمة معیار الذاکرة𝜈𝜈 .
�
یوضح الشكل ً 4.22
الئ تظھر عند وجود نتائج سیئة ونادرة  .نبدأ بحالة أولیة متجانسة إ� حد ما،
مثا� عن الدینامیکیات ي
السلوکن )الجزء ا� � فقي باللون ا� � ن
ين
حیث تتساوى احتمالیة اختیار ا� � فراد من ي ن
خ� أع� الشكل( ،ونشھد نشوء مجموعات من
بن
ين
السلوکن  ،سیشارکون جمیعھم بالسلوك ا� �خر )ظھور البقع
ا� ئ فراد الذین عندما یعلمون بالنتائج العکسیة المصاحبة �� حدى
الزرقاء ] جمیع ا� � فراد ن� المجموعة یشارکون ن� السلوك � A
لف�ة من الزمن[ أو الحمراء ] جمیع ا� � فراد ن ي� المجموعة یشارکون ن ي�
ي
ي
ن
السلوك � Ā
لف�ة من الزمن [( إ� أ ّن هذا التجانس ي� ا�ختیار سینتھي بمجرد )  ( 1أن ینسوا جمیعھم النتائج العکسیة أو )  ( 2یعرف
حالی ا� .حظ أ ن ّه بشكل عام ،إذا نظرنا إ� جزء
أعضاء ن ي� المجموعة بالنتیجة العکسیة المرتبطة بالسلوك الذي یشارکون فیه
ً
ين
المشارکن ن ي� السلوك  Aسیکون
ا� � فراد الذین یقومون بالسلوك ف ن ّه سیبدو أ ّن النموذج قد وصل إ� التعادل )أي أ ن ّه جزء ا� � فراد
المح� للشبکة.
أک� من الدینامیکیات ع� المستوى
ثاب ًت ا
نسبی ا مع مرور الوقت( .ولكننا ن�حظ قد ًر ا �
ً
ي
الشكل  . 4.22خریطة الشدة لنموذج ا�ئ حداث النادرة والسیئة )حالة لنموذج الفئة الثالثة (

ﻧﻤﺎذج اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  -اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺰدوﺟﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :ﺳﻠﻮك ذو ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻧﺎدرة

�
�
الي یؤدي فیھا كل سلوك إ� نتیجة واحدة فقط .إ� أ ّن الحالة المعتادة تتمثل � ي� أن یؤدي
تطرقنا إ� ا� ن إ� النماذج ي
السلوك الواحد إ� عدد من النتائج ،یکون لبعضھا ترجیحات إیجابیة ن ي� ي ن
حن یکون للبعض ا� �خر ترجیحات سلبیة .بعبارة أخرى ،

غ� راغب
غ� مستحبة تجعل الفرد ي
قد یکون للسلوك نفسه نتائج مستحسنة قد تشجع الفرد ع� تکرار السلوك ،إ� جانب نتائج ي
تخطیطی ا � ي� الشكل  . 4.23تؤدي غالبیة السلوکیات � ي� العالم الحقیقي إ�
بتکرار السلوك مرة أخرى .تم تمثیل هذا السلوك
ً
العدید من النتائج ا �� یجابیة المحتملة ،کما ي ن
بن الشكل  3.1ن ي� الفصل الثالث ،الذي استعرض النتائج المرتبطة بالتطعیم وبعدم
التطعیم.
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الشكل  . 4.23السلوکیات مزدوجة النتائج )نماذج الفئة الرابعة ( :السلوکیات ذات النتائج ا �� یجاب یة والسلبیة

ن
�
الئ أوضحناها ساب ًق ا ،إذ س تھیمن
ي� بعض الحا�ت ،ستکون دینامیکیات مثل هذه النماذج مشابھة نوعیً ا لفئات النماذج ي
نوعی ا بالمقارنة مع النماذج
إ حد ى النتائج لكل سلوك .ومع ذلك ،بالنسبة إ� النماذج ا� ئخرى ،قد تکون الدینامیکیات مختلفة
ً
�
الى أوضحناها ساب ًق ا .من ضمن ا� ئ مثلة الشیقة ع� ذلك هي فئة نموذج تؤکد فیه نتیجة رئیسیة شائعة مرتبطة بالسلوك A
ي
�
ً
والى یکون لھا
ترجیح ا إیجابیً ا
ویکون لھا
کب�ا .وقد تضم ا� � مثلة ع�
ً
ً
ترجیح ا سلبیً ا ي ً
معتد�  .ولکن هناك نتیجة نادرة للسلوك  Aي
ئ
جد ا نادرة إ� حد ما مثل نوبة
ذلك سلوك وقا ئئ ي أو دواء یعمل ب�عة وم�ئم لغالبیة ا� فراد ولکن قد یکون له آ ثار جانبیة سئیة ً
قلبیة أو سكتة دماغیة .وتتضمن أحد أحدث ا� � مثلة المنشورة ع� ذلك استخدام دواء "بیسفوسفینت" لع�ج هشاشة العظام.
ع� الرغم من أ ّن منافع هذه ا� � دویة تفوق التكالیف المحتملة ،ف ّن استخدامھا قد یکون له منفعة موثوقة من خ�ل خفض
جد ا تؤدي إ� سوء حالة الفك السف ي� )كنیل ودریك ) Kennel and
کسور الورك والعمود الفقري مقابل آثار جانبیة نادرة ً

ونیوب� ي وآخرون )  2014 ،( Crandall, Newberry et al.؛ جھا ووانغ وآخرون ) ،( Jha, Wang et al.
 2009 ،( Drake؛ کراندال
ي
�
ين
ين
ستھمن
قص�ة المدى
الفاعلن الذي أعددناه أ ن ّه عند النطاقات الزمنیة
 .( 2015یوضح النموذج العام المستند إ� ا� فراد
ي
النتیجة ا� � و� ،ن ي� ي ن
حن أ ن ّ ه عند النطاقات الزمنیة طویلة المدى ،ستؤثر النتائج النادرة والسلبیة ع� اتخاذ القرار.
�
الئ نتنج عن نسخة لنموذج محاكاة ذات نتیجة إیجابیة شائعة ونتیجة سلبیة نادرة )مثل
یستعرض الشكل  4.24الدینامیکیات ي
ي �
الي استخدمناها ن ي� هذا
تأث�ات جیدة عادة ،ولکن له آثار جانبیة سلبیة نادرة( .یستعرض الجدول 4.6
دواء یکون له ي
المعای� ي
ئ
ئ
ن
النموذج� .حظ أ ّن السلوك � A
و� ن ي�
المنحى ا�ئ سود ن ي�
ینت� ب�عة مبدئیً ا عندما یعرف ا� فراد بالنتیجة ا �� یجابیة )ا�رتفاع ا� ي
الشكل  .( 4.24ولکن ،بینما یصبح السلوك � A
أک� شیو ًع ا  � ،ن
س� ید أرجحیة تعرض ا� ئ فراد ن ي� المجتمع إ� النتیجة السیئة النادرة.
بمجرد بدء وقوع هذه ا� �حداث السیئة النادرة ،یصبح السلوك ) Aتناول الدواء( أقل شیو ًع ا .قد یعود السلوك  Aبالظھور �
لف�ة
ين
وج�ة إذ ستن� مجموعة من ا� ئ فراد ن ي� نھایة المطاف ا� ئحداث السیئة ،ویشارکون بشكل عشوا ىئ ي من ي ن
الحن إ� ا� �خر ن ي� السلوك
 ، Aویتناقلون مجد ًد ا المعلومات حول نتائجه ا �� یجابیة الشائعة.
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�یع ا من السلوك Ā
یستعرض الشكل  4.25خریطة شدة للبیانات ذاتھ ا الموضحة � ي� الشكل  . 4.24بدایةً  ،نرى انتقا � ً
ً
ين
المھیمن ً
لیھمن السلوك  ) Aمثل تناول الدواء ،موضح ن ي� الخط
)مث� عدم تناول الدواء ،موضح ن ي� الخط ا� � ع� باللون ا� �حمر(
�
�
�
ن
ين
مبا�ة تحت الخط ا� حمر ي� ا� ع�( .نرى بعد ذلك �
ا� �زرق الواقع �
الفاعلن ال ذین یعرفون
مبا�ة ،نشوء مجموعات من ا� فراد
�
�
�
�
الى تنتقل إ� ا� �حمر( .ن ي�
الي قد تنتج عن السلوك  Aوالعودة للمشارکة ي� السلوك ) Āالمجموعات ي
عن ا� حداث المعاکسة ي
ين
ویھمن السلوك ) Aا� �زرق( مجد ًد ا .قد تستغرق عملیة
نھایة المطاف ،تن� هذه المجموعات جمیعھا النتیجة العکسیة،
ين
ً
المتصلن ببعض أعضاء المجموعة( الذین � یزالون یشارکون
طوی� إن استمر أولئك ا� ئ قرب إ� المجموعة )أي
"النسیان" وق ًت ا
بالسلوك  � Aي� مواجھة نتائج سلبیة .یساعد ذلك بفعالیة ن ي� تنشیط ذاکرة المجموعة بشأن النتیجة السلبیة .

الشكل  4.25خارطة الشدة توضح دینامیکیات نموذج
الفئة الرابعة مع نتیجة إیجابیة شائعة ونتیجة سلبیة
نادرة

الشكل  . 4.24دینامیکیات نموذج الفئة الرابعة مع
نتیجة إیجابیة شائعة ونتیجة سلبیة نادرة
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معای� نموذج الفئة الرابعة
الجدول . 4.6
ي
المتغ�
ي

القیمة

المتغ�
ي

) ل جمیع ا� � فراد(i ،

0

π1

0.9995

ρ1

0

π2

0.0005

ρ2

0

π3

0

ρ3

1

Δ1

2

Δ2

–1,000

Δ3

0

η1

0.02

η2

1

η3

0

𝜈𝜈

0.95

k

100

Sinit

N

القیمة
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 .5اﺳﺘﺨﺪام دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة
ﺳﻠﻮك ﻣﺤﺪد :ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻤﻮذج ﻋﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺣﻮل ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي

معای� نسخة مخصصة
خصیص ا لتوضیح وتحدید
ن ي� هذا الفصل ،نوضح استخدامنا لدراسة استقصائیة وطنیة صممت
ي
ً
ين
ين
یحا� سلوکیات فحص �طان الثدي.
الفاعلن
الفاعلن لتطویر نموذج مستند إ� ا� � فراد
لنموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
ي
وال� عة �
سنصف کیف استخدمنا إجابات الدراسة ا�ستقصائیة لتقدیر ترجیحات التجربة ،ن ن
ا�ف�اضیة ،ومعیار الذاکرة .الھدف هنا
هو استخدام دراسات استقصائیة لعنا� من النموذج تکون فیھا إجابات الدراسة ا�ستقصائیة المصدر الوحید أو ا� ئ فضل
للمعلومات ،مثل المعرفة بالتجارب ضمن الشبکة ا�جتماعیة للفرد وتصور الخطر .با �� ضا فة إ� ذلك ،یتیح استخدام الدراسات
المتغ�ات النفسیة مع التقاریر السلوکیة باستخدام التحلی�ت ضمن الموضوع ذاته ،ا� ئ مر الذي �
ا�ستقصائیة لنا ربط هذه
ي

متاح ا بالعادة �ع� ا�حصائیات المتوفرة للعامة ع� مستوى السكان )مثل معد�ت التصویر الشعاعي للثدي )الماموغراف((.
یکون ً

الى نقیمھا ع� ) � ( 1
�
ين
وغ�ها
ال�کیبة السكانیة
للمشارکن ن ي� الدراسة ي
بشكل عام ،تشتمل مثل هذه الدراسات ا�ستقصائیة ي
�
الى قد تؤثر ع� اتخاذهم للقرار إ� جانب التجارب الفردیة وا�جتماعیة؛ و)  ( 2السلوکیات الشخصیة السابقة؛ و ) ( 3
من العوامل ي
ا�حتمالیة المستقبلیة �تخاذ أحد القرارین  Aأو  Ā؛ و )  ( 4النتائج الشخصیة السابقة؛ و)  ( 5السلوکیات والنتائج من الشبکة

ا�جتماعیة .
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي

ن ي� �
م�وعنا حول فحص �طان الثدي ،جمعنا معلومات حول دخل المشارك ات  ،وتعلیمھ ن  ،وعمره ن  ،وما إذا كان لدى
تأمن صحي أ م � ،وما إذا كان ت قد ن ُصح ت مؤخر ا بجراء فحص ل�طان الثدي� .
المشارک ة ي ن
المتغ�ات ع� مستوى
اخ�نا هذه
ي
ً
الفرد إذ ي ن
تبن أ ن ّھا أثرت ع� معد�ت الفحص � ي� أبحاث سابقة 2 .با �� ضافة إ� ذلك ،سألنا المشارك ات ما إ ن ک ّن قد خضع ن إ�
التصویر الشعاعي للثدي )الماموغراف( من قبل ،وإذا كانت ا �� جابة نعم ،سألنا المشاركات إن خضعن إ� فحص العام السابق
والعام الذي قبله .
ونظر ا �هتمامنا با�حتمالیة المستقبلیة �� جراء التصویر الشعاعي للثدي )الماموغراف( بصورة دوریة ،استثنینا
ً
�
اللواي أبل غن عن تشخیصھن ب�طان الثدي .وقد ط ُ لب من المشاركات من خ�ل الجزء الذي یتناول الشبکة ا�جتماعیة
النساء
ي
شخصی ا أ ً � ن
صن ب�طان الثدي ،مع أسئلة متابعة مفصلة حول كل واحدة منھن ) تسمی
من الدراسة ذکر خمس نساء یعرفنھن
ً
المتغ�ات ( � .ي� �
م�وعنا ا� �خر حول ا �� نفلونزا والتطعیم ،استخدمنا طریقة أخرى لجمع معلومات الشبکة ا�جتماعیة ،وجمعنا
ي
بیانات حول ما یسمی بالشبكات المرت کزة ع� الذات )  ،( egocentric networksحیث طلبنا معلومات مفصلة عن  10إ� 20
شخص ا تعرفه المشاركات بصورة جیدة.
نو� باستخدام منھجیة الشبکة المرتکزة ع� الذات )  ( egocentric networksعند
ً
ي
�
ين
رئی� ب سلوك الفحص ي� الشبکة
مھتمن بشكل
نسبی ا .ع� سبیل المثال ،إذا كنا
السؤال عن سلوکیات أو نتائج تعد شائعة
ً
ي
ا�جتماعیة ً
بد� من اهتمامنا بتشخیص ال�طان والنتائج ،كنا سن ستخدم منھجیة الشبکة المرتکزة ع� الذات ) egocentric

 2للمزید من المعلومات حول تصمیم الدراسة ا�ستقصائیة ،انظر ).Nowak and Parker (2014
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�
حوا�  0.13بالمئة من النساء سنو ی ً ا
غ� شائعة نسبیً ا )تصیب
نظر ا � ّن تشخیصات �طان الثدي تعد ي
 .( networksومع ذلكً ،
ي
ئ
]برنامج المعھد القومي لل�طان للمراقبة ،وعلم ا� وبئة ،والنتائج النھائیة ،([ 2013 ،رأینا أ ّن تقیید المشاركات بذکر �
ع�ة إ�
�
تأث� بارزة ع� تصورات المشاركات � ي� فحص
الى مثلت عوامل ي
 20فر ًد ا یعرف نه بشكل جید قد یؤدي إ� إغفال التشخیصات ي
�طان الثدي.
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺴﺮﻃﺎن
اﻟﺜﺪي

�
استخدمنا بیانات الدراسة ا�ستقصائیة لتقدیر ترجیحات التجربة ن ن
ا�ف�اضیة �� جراء التصویر الشعاعي للثدي
وال�عة
�
اللوجسئ النھا ئئ ي  ،الذي أرشد ن ن
والتغی�ات ن ي� ن ن
)الماموغراف( .یوضح الشكل  5.1نموذج ا�نحدار
ال� عات ا�ئ ساسیة
ال�عة ن ي�
ي
ي
نموذج ا
نموذج نا .أعددنا
یحا� احتمالیة خضوع المشاركات ن ي� الدراسة ا�ستقصائیة إ� التصویر الشعاعي للثدي )الماموغراف(
ً
ي
ن
التأمیي  ،وتوصیات مزود الخدمة ،وسلوکیات الفحص
 � 3ي� المستقبل � ي� د�لة ع� العمر ،والمستوى التعلیمي ،والدخل ،والوضع
ي
معای� نموذج محاكاة فحص �طان الثدي
الشكل  5.1مواصفات نموذج ا�نحدار المستخدم لتقدیر
ي

ين
ين
 3یرجی ا� �خذ ي ن
القادمن  ،فقد أ عددنا
العامن
المتغ� التابع یتمثل ن ي� احتمالیة الخضوع إ� الفحص خ�ل
بعن ا�عتبار أ ن ّه ع� الرغم من أ ّن
ي
ين
الفاعلن  .فقد سألنا عن الفحص نصف السنوي بنا ءً ع� التوصیات
یحا� قرار الفحص السنوي ن ي� نموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
نموذج ا
ً
ي
ئ
خ�ة لفرقة الخدمات الوقائیة ا� ئ مریکیة � ي� وقت الدراسة )  .( 2009 ، U.S. Preventive Services Task Forceومع ذلك ،وجدنا من خ�ل الدراسة
ا� ي
�
الئ أجریناها أ ّن العدید م ن النساء � یزلن یخضعن إ� فحص سنوي ،فقررنا إعداد نموذج للفحص السنوي ً
بد� من الفحص نصف
ا�ستقصائیة ي
ي �
ً
الي
مفص� لتحلی�ت الحساسیة الذي أجریناه �ختبار صحة استخدام
السنوي .یقدم كل من نواك )  ( Nowakوبارکر )  ( Parkerوص ًف ا
المعای� ي
قدرناها من خ�ل نموذج إحصا ئئ ي یعرض تقدیرات الفحص النصف سنوي مقابل الفحص السنوي النموذجي
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�
وش خص ت ب�طان الثدي ن ي� مرحلة مبکرة ،وسیدة خضع ت وشخص ت
السابقة،
ومؤ�ات معرفة سیدة خضع ت إ� الفحص ُ
ن
وش خصت ب�طان الثدي بمرحلة مبکرة ،وسیدة لم ت خضع للفحص
ب�طان الثدي ي� مرحلة متأخرة  ،وسیدة لم ت خضع للفحص ُ

وش خص ت ب�طان الثد ي بمرحلة متأخرة.
ُ
ن
ارتبطت خمسة مصطلحات ي� نموذج ا�نحدار بشكل ملموس ب ا�حتمالیة المستقبلیة �� جراء التصویر الشعاعي للثدي
)الماموغراف( وهي :العمر ،وما إذا كان لدى السیدة ي ن
صحي  ،وما إذا أو� مزود الخدمة بجراء الفحص ،وانتظام المشارک ة
تأمن
ً
وش خص ب�طان الثدي
� ي� إجراء الفحص � ي� الس ابق ،وما إذا كان ت أبلغ ت عن
متغ� أجرى التصویر الشعاعي للثدي )الماموغراف( ُ
ي
ين
التأمن الصحي ،وتوصیات مزود
� ي� مرحلة مبکرة .وقد أرشدت معام�ت ا�نحدار من المصطلحات الث�ثة ا� �و� – العمر ،وحالة
الخدمة ،ن ن
ال� عات ا�� ساسیة. 𝐷𝐷𝑖𝑖 ،
متغ� أجرى التصویر الشعاعي
المتغ�ان  -انتظام المشارک ة ن ي� إجراء الفحص ن ي� السابق ،وما إذا كان ت أبلغ ت عن
وأرشد
ي
ي
ين
الفاعلن
وش خص ت ب�طان الثدي ن ي� مرحلة مبکرة – عن ترجیحات التجربة ن ي� نموذجنا المستند إ� ا� � فراد
للثدي )الماموغراف( ُ
5
المخصص ل�طان الثدي.∆j,
4

4F

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺬاﻛﺮة ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي

�
نصف ن ي� هذا القسم کیف قدرنا معیار الذاکرة – 𝜈𝜈 ،الذي یمثل
الي یحتفظ بھا ا� � فراد حول
ً
مقیاس ا لحجم المعلومات ي
�
تجاربھم السابقة وتجارب آخرین یعرفونھم .لقد �حظنا أ ّن النساء �
أک� ً
مؤخر ا
الي عرفن عنھا
ً
می� ل �� ب�غ عن التشخیصات ي
می� ل �� ب�غ عن التشخیصات الحدیثة نظر ا � � ن ّھ ّن ع� ا� � غ لب �
واف�ضنا أ ن ّھ ّن �
�
أک� ً
أک� قدرة ع� تذکر هذه التشخیصات.
ً
الي أبلغت بھا النساء عن معرفتھن بتشخیص ب�طان الثدي خ�ل �
یستعرض الشكل  5.2ي �
ف�ة معینة من السنوات السابقة.
الوت�ة ي
ن
�
أ� لھذه البیانات (𝑟𝑟 2 = 0.86) ،ووجدنا معیار تضاؤل یبلغ ) 𝛽𝛽=0.19حیث
وباف�اض التضاؤل ال�یع للذاکرة ،قدمنا منحى ي
𝛽𝛽𝛽𝛽−
ن
�
یعي تقریبً ا أ ّن ا� � فراد قد ینسون نصف تجاربھم
نحدد النموذج
𝑒𝑒𝐴𝐴 = 𝑦𝑦(  .یطابق ذلك نصف ف�ة تبلغ  3.6أعوام )ما ي
الشخصیة أو ا�جتماعیة المتعلقة بالفحص و�طان الثدي بعد  3.6أعوام( .یتطور نموذجنا خ�ل �
ف�ة زمنیة منفصلة ،قدرنا
لذلك حجم المعلومات ال � يي قد یحتفظ بھا العامل ن ي� كل خطوة زمنیة )تمثل سنة واحدة( .قدرنا معیار الذاکرة بـ= 𝜈𝜈 .
 𝑒𝑒 −𝛽𝛽 = 0.83ت تمثل أحد القیود للمنھجیة المقدمة هنا ن ي� استخدامنا لتقاریر حول نساء عرفن عن تشخیصات �طان الثدي
�
حى  60عا ًم ا مضت ،عندما كان عمر أصغر المشاركات ن ي� العینة  40عا ًم ا فقط� .ختبار ما إذا كان ذلك یؤثر ع� تقدیر معیار
تحلی� للحساسیة حیث قیدنا أنفسنا باستخدام التقاریر فقط �
ً
التا� ≤ 𝑥𝑥
والي تکون فیھا قیمة 𝑥𝑥 ع� النحو
الذاکرة ،أجرینا
ي
ي
�
تتغ� القیمة المقدرة لـ 𝛽𝛽 �
والي بلغت  ، 0.19ا� مر الذي عزز ثقتنا بتقدیرنا.
 . 20عندما فعلنا ذلك ،لم ي
ي

لمتغ�ات النموذج من مقاییس ن ي� دراستنا ا�ستقصائیة ،انظر المعلومات التکمیلیة ع�
 4للمزید من المعلومات المفصلة حول کیفیة إعدادنا
ي
ا �� �ن� نت لـ ).Nowak and Parker (2014
 5للمزید من التفاصیل وا�ط�ع ع� النتائج الكا ملة �نحدارات النموذج ،انظر المعلومات الملحقة ع� �
ا�ن� نت لـ ).Nowak and Parker (2014
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وت�ة إب�غ المشاركات عن معرفتھن بتشخیصات �طان الثدي مقابل عدد
ا لشكل  . 5.2ي
�
الي عرفت فیھا المشاركات عن التشخیص
السنوات ي

اﻟﻘﻴﻮد

ين
الفاعلن فرصة فریدة
معای� النموذج العام المستند إ� ا� � فراد
خصیص ا لوضع
یتیح استخدام دراسة استقصائیة مصممة
ي
ً
المعای� السلوکیة الرئیسیة ن ي� إطار النموذج .ومع ذلك ،من المھم تحدید بعض القیود ن ي� كل من الدراسة ا�ستقصائیة
�� رشاد
ي
ئ
ن
و� النموذج ذاتهً .
بالتا�
أو�  ،تضمنت الدراسة ا�ستقصائیة العدید من ا� جزاء ،وكان علینا
المستخدمة لوضع
ي
معای� النموذج ي
ي
�
ن
ا�عتماد ع� النیة للفحص ن ي� المستقبل ً
نظر ا � ّن الدراسة كانت ع�
بد� من السلوك
الفع� للفحص ي� المستقبلً .
ثانی اً ،
ي
مستوى الفرد ،اعتمدنا ع� معلومات هؤ�ء ا� � فراد حول تاریخ �طان الثدي لمن هم ن ي� شبكتھم ا�جتماعیة ً
بد� من الوصول
ين
الفاعلن ضمن النموذج ی ت�فون وف ًق ا لتجارب شبكتھم
نظر ا � � ّن ا� � فراد
الفع� لتلك
إ� التاریخ الصحي
ي
المتغ�ات .ومع ذلكً ،
ي
المتصورة ً
کب�  .وع� الرغم من ذلك ،قد یتمثل أحد أهم
بد� من تجارب الشبکة الفعلیة ،تعکس هذه المنھجیة الواقع بشكل ي
�
ن
ن
الملحقات بھذا العمل ي� جمع تاریخ صحي حقیقي وتصورات عن التاریخ الصحي ل� خرین ي� الشبکة ا�جتماعیة .سیتیح لنا ذلك
�
ين
تأث�
محاكاة أثر المعلومات المغلوطة .با �� ضافة إ� ذلك ،نتناول ن ي� نموذجنا المستند إ� ا� � فراد
الفاعلن ا�نح دار ي� مستوى ي
المعرفة حول نتیجة معینة ن ي� الشبکة ا�جتماعیة .ومن الناحیة التجریبیة ،لم یتوفر لدینا قوة إحصائیة كافیة لتقدیر کیف اعتمد
�
�
الى علمت فیھا النساء ب نتیجة معینة ن ي� الشبکة ا�جتماعیة  .لذلك قمنا ً
بد� من ذلك
هذا
ي
التأث� ع� الف�ة الزمنیة السابقة ي
�
اللواي تذکرن معرفتھن بنتیجة ن ي� الشبکة ا�جتماعیة .تجسد هذه عملیات مختلفة،
بقیاس معدل ا�نحدار ن ي� الجزء من النساء
ي
وقد تؤدي إ� دینامیکیات مختلفة ع� مستوى السكان .یمكنکم ا�ط�ع ع� المزید من النقاشات حول قیود هذا النموذج ن ي�
نواك وبارکر ) .( 2014 ) ( Nowak and Parker
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 .6ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ

ن
�
ين
الفاعلن ،
الى قد نعدها �� ثراء نموذجنا البسیط المستند إ� ا� � فراد
ي� هذا الفصل ،نصف بیجاز بعض الملحقات المحتملة ي

بینما نتناول عد ًد ا من القیود الحالیة .نناقش بدایة کیف یمكننا تعدیل نموذج المحاكاة لیتیح نقل المعلومات حول السلوکیات
�
�
الى �
یق� ن فیھا السلوك بالنتیجة .قد یتکرر انتقال
فقط أو النتائج فقط ،با �� ضاف ة إ� وصف انتقال المعلومات حول ا� حداث ي
المعلومات حول السلوکیات فقط أو حول النتائج فقط عندما یکون هناك �
ف�ة طویلة ي ن
بن السلوکیات والنتائج ،أو عندما یکون
إما السلوك )أو النتیجة( �
ملحقن لتحدید ا�خت�فات المحتملة ي ن
ين
بن
وضوح ا ل� �خرین من النتیجة ) أو السلوك( .ث انیً ا ،نوضح
أک�
ً
مجموعات ا� � فراد تمثل ثقافات مختلفة .ونناقش ً
واحد ا قد تنقل فیه الثقافات المختلفة المعلومات بمعد�ت مختلفة
مثا�
ً
ضمن الشبکة ا�جتماعیة ،کما نناقش ً
مثا� تف� فیه الثقافات المختلفة ا� �حداث ذاتھا � ي� الشبکة ا�جتماعیة بصورة مختلفة.
ن
ن
�
الى قد تقلل من خطورة
قد یساعدنا فھم مثل هذه ا�خت�فات الثقافیة ي� تسلیط الضوء ع� ا�خت�فات ا �� قلیمیة ي� السلوکیات ي
ف�وس نقص المناعة �
المرض ومعد�ت المرض ً
الب� یة ن ي� الجنوب(.
)مث� قد تزید معد�ت ا �� صابة ب ي
انتقال المعلومات حول السلوك فقط أو النتیجة فقط من خ�ل الشبکة ا�جتماعیة

یستعرض الشكل ً 6.1
مثا� عن کیف یة قیامنا ب توسیع النموذج لیتضمن انتقال المعلومات حول السلوك فقط أو حول النتیجة
فقط) .یرکز الشكل  6.1ع� انتقال المعلومات حول السلوك فقط ،ویرکز الشكل  6.2ع� ان تقال المعلومات حول النتیجة فقط(.
الشكل  6.1مثال ع � انتقال المعلومات حول السلوك فقط أو حول النتیجة فقط من خ�ل الشبکة ا�جتماعیة )یرکز ع�
انتقال معلومات السلوك فقط(
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الشكل  6.2مثال ع � انتقال المعلومات حول السلوك فقط أو حول النتیجة فقط من خ�ل الشبکة ا�جتماعیة )یرکز ع�
انتقال معلومات النتیجة فقط(

�
�
الى قد تنتج عن قرار الفرد بالتطعیم .حددنا ساب ًق ا
نعود هنا إ� مثالنا حول السلوکیات المق�نة بالنتائج المختلفة ي
�
�
التا�  ( E 1 ) :التطعیم وا �� صابة بالمرض دون التعرض
الئ قد ت ُنقل إ� الشبکة ا�جتماعیة ع� النحو ي
السلوکیات المق�نة بالنتائج ي
إ� أي آثار جانبیة للتطعیم ،و )  ( E 2التطعیم دون ا �� صابة بالمرض و� التعرض �� ي آثار جانبیة للتطعیم ،و )  ( E 3التطعیم
وا �� صابة بالمرض والتعرض إ� آثار جانبیة للتطعیم ،و )  ( E 4التطعیم وعدم ا �� صابة بالمرض مع التعرض إ� آثار جانبیة
للتطعیم ،و)  ( E 5عدم التطعیم وا �� صابة بالمرض ،و)  ( E 6عدم التطعیم وعدم ا �� صابة بالمرض .ویرتبط كل سلوك �
مق� ن بنتیجة
ع� الشبکة ا�جتماعیة بوصفه )  ( aسلوك فقط ،أو )  ( bسلوك �
مق� ن بنتیجة ،أو )  ( cنتیجة فقط .ن ي� الشكل
باحتما�ت ل�نتقال �
�
المق�نة بالنتائج
 ، 6.1تمثل المعلومات المنقولة سلوك ًا فقط )أي � یوجد معلومات حول النتائج( .للتوضیح ،حددنا السلوکیات
�
ين
نوعن من المعلومات حول
الى قدمناها . .فقد قدمنا
باللون الرمادي )  ( E 1 – 6لتسلیط الضوء ع� أنواع المعلومات الجدیدة ي
السلوك فقط )التطعیم ]  [ B 1وعدم التطعیم ]  ([B 2وث�ثة أنواع من المعلومات حول النتیجة فقط )ا �� صابة بالمرض ] ،[O 1
وا لتعرض � � ثار جانبیة ]  ،[ O 2وعدم ا �� صابة بالمرض ] .([O 3
لمحاكاة أثر الحصول ع� معلومات حول النتیجة فقط أو حول السلوك فقط ع� نزعة الفرد تجاه سلوك ي ن
معن  ،علینا تقدیم
ترجیحات إضافیة .ع� سبیل المثال ،یضم مثالنا ا� �ول �� الفصل الثالث ستة ترجیحات مختلفة  jن ي� ي ن
حن یضم المثال الموسع
ي
ين
� ي� الشكل 11 6.1
ترجیحن ل معلومات السلوك فقط  .وث�ثة ترجیحات لمعلومات النتیجة فقط قد یکون للسماح
ترجیح ا إذ یضیف
ً
تأث�ات ع� ما إذا كان یمیل ا� � فراد إ� نسخ أو المشارکة ن ي� سلوکیات مختلفة
بانتقال معلومات السلوك فقط أو النتیجة فقط ي
�
� �خرین ن ي� شبكتھم ا�جتماعیة .ع� سبیل المثال ،قد نتوقع أن یکون لمعرفة أحد ا� فراد الذي حصل ع� التطعیم وأصیب
�
المق� ن بالنتیجة إ� عدم فعالیة التطعیم .بالمقابل ،قد نتوقع أ ن یکون لمعرفة
یش� هذا السلوك
بالمرض ترجیحات سلبیة إذ ي
ترجیح ا
أحد ا� � فراد الذي حصل ع� التطعیم فقط
إیجابی ا وسیشجع ع� التطعیم .وبالمثل ،قد یکون لمعرفة شخص أصیب
ً
ً
بالتا� التصورات حول الحاجة إ� التطعیم.
ایجابی ا إذ سیعزز التصورات حول خطورة المرض ،ویزید
ترجیح ا
بالمرض فقط
ً
ً
ي
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یستعرض الشكل  6.2مثال السلوك  -التجربة ذاته الموضح �� الشكل  ، 6.1ولکن یسلط الشكل  6.2الضوء ع� الروابط ي ن
بن
ي
�
التجارب ومعلومات النتیجة فقط .وتضم ا� � نواع الث�ثة لمعلومات النتیجة فقط ي� هذا المثال )  ( 1ا �� صابة بالمرض ،و) ( 2

التعرض إ� آثار جانبیة ،و)  ( 3عدم ا �� صاب ة بالمرض.
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺤﺪدة
ً

ين
ملحقن  ،یتناول كل منھما کیف یمکن أن تؤثر الثقافات المختلفة ع� تدفق
یصف القسمان التالیان مجموعة مکونة من
وتفس�ها من خ�ل الشبكات ا�جتماعیة.
المعلومات
ي
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﺤﺪدة
ً

ع� الشبكات ا�جتماعیة .ن ي� هذا المثال ،تستخدم
یوضح الشكل  6.3کیف یمکن أن تختلف الثقافات ن ي� طرق انتقال المعلومات �
ن
والخ�اء
الثقافات الث�ث )الظاهرة ن ي� الدوائر الزرقاء والرمادیة والزهریة( النتائج الث�ث نفسھا )الظاهرة ن ي� النقاط الزرقاء
�
ين
الى
یتعن ع� ا� � فراد مشاركته
والحمراء( �� رشاد عملیة اتخاذ القرار ،ولکن لكل منھا اعتقادات مختلفة حول حجم المعلومات ي
�
ئ
ئ
کب�ة ،وقد � یتحدث
مع ا� خرین حول هذه النتائج المختلفة .ن ي� الثقافة ا� و� ع� الیسار� ،ت�افق النتیجة باللون ا� حمر بوصمة ي
ا� � فراد عن التجربة أو قد یشارکونھا مع فرد واحد فقط .قد تتضمن ا� � مثلة حول هذا النوع من التجارب ا �� صابة بمرض منقول
جنسی ا .یتم مشارکة النتیجة باللون ا� � ن
خ� بصورة متکررة ن ي� الشبکة ا�جتماعیة )قد تمثل تجربة إیجابیة كالحصول ع� زیادة
ً
� ي� الراتب(.
الشكل  . 6.3ث�ث ثقافات مع أنماط مختلفة لنقل المعلومات

یتم مشارکة النتیجة باللون ا� �زرق مع عدد متوسط من ا� � فراد .ن ي� الثقافة المتوسطة الثانیة ،یؤمن الناس بأهمیة مشارکة
�
�
ال�امج التثقیفیة للقضاء ع� الوصمة المرتبطة
معلومات النتیجة باللون ا� حمر مع ا� خرین )ع� سبیل المثال ،قد توظف �
با� � مراض المنقولة جنسیً ا �
ين
وال� ي ن
المصابن بالمرض لتجاربھم مع ا� �خرین للمساعدة ن ي� �
ن� الوعي
ک� ع� أهمیة مشارکة ا� � فراد
وإبطاء انتشار المرض( .ویتحدثون بشكل قلیل نسبی ا عن التجربة باللون ا� � ن
خ� )ربما إن كانت التجربة تتعلق بزیادة ن ي� الدخل،
ً
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�
�
�
الى یشارك فیھا ا� � فراد هذه التجربة ع� نطاق واسع( .ومجد ًد ا ،یشارکون
تقدر هذه الثقافة التواضع أک� من الثقافة ا� و� ،ي
ين
التجربة باللون ا� ئزرق بشكل متوسط .ن� الثقافة ع� الجھة ي ن
المقربن الث�ثة
الیمن  ،یشارك ا� ئ فراد باستمرار النتائج مع ا� �صدقاء
ي
�
الي حصلوا علیھا.
أنفسھم بغض النظر عن النتیجة ي

ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪد
ً

الفاعلن � ،
ين
اف�ضنا ضمنیً ا أ ّن جمیع ا� � فراد لدیھم ا�عتقادات ذاتھا حول ما قد تسبب ه
ن ي� نموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
نتائج سلوك ي ن
معن  ،وأ ّن جمیع ا� � فراد قد یتفاعلون مع المعلومات نفسھا بطرق متشابھة .ولکن ن ي� الواقع ،یکون ل� � فراد عادة
اعتقادات مختلفة حول الع�قات السببیة ي ن
بن السلوکیات والنتائج ،ا� ئ مر الذي یجعلھم یتفاعلون مع المعلومات نفسھا بطرق
وكارن�و وآخرون )  1985 ،( Rindos, Carneiro et al.؛ ودورهام )  .( 1991 ،( Durhamیستعرض الشكل 6.4
مختلفة )ریندوس
ي
ن
ً
ً
وت�ة النتائج المختلفة – یمثل هذا
تسلس� هرمیً ا
محتم� ل�عتقادات عن المسببات .ي� المستوى  ، 3لدینا اعتقادات حول ي
ين
الفاعلن  .ع� سبیل ا لمثال تأمل � ي� سلوك التطعیم:
المستوى العملیات ذاتھا المحددة ن ي� نموذج نا العام المستند إ� ا� � فراد
عند المستوى  ، 3یفکر ا� � فراد � ي� احتمالیة ا �� صابة بالمرض دون التطعیم ،وکفاءة اللقاح
الشكل  6.4مثال ع � تسلسل هرمي للمعتقدات
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)احتمالیة ا �� صابة بالمرض �
حى بعد التطعیم( ،ومدى خطورة المرض الذي یمکن الوقایة منه بالتطعیم ،واحتمالیة ا �� صابة
بآثار جانبیة مختلفة ومدى خطورة هذه ا� � ثار المرتبطة بال لقاح  .قد تکون هذه ا�عتقادات شائعة ضمن مجموعات من ا� ئ فراد،

�
الى عرف عنھا ضمن شبكته ا�جتماعیة .ثانیً ا ،لدینا عند
أو قد تتنوع من فرد إ� آخر حسب التجارب السابقة للفرد والتجارب ي
ن
�
الى تظھر من سلوك ي ن
معن  .ع� سبیل المثال ،قد یرى بع ض ا� � فراد أ ّن التطعیم
المستوى ا ي
لثاى ا�عتقادات حول أنواع النتائج ي
یرتبط با �� صابة بالتوحد ،بغض النظر ع ما إذا كانت ا� �دلة الع لم یة تدعم هذا ا�رتباط أو � ،ن� ي ن
حن � یؤمن آخرون بذلك .قد
ي
ئ
ن
الثاى شائعة ي ن
بن أعضاء ثقافة معینة أو ثقافة فرعیة .وعند المستوى ا� عمق ،والذي نطلق علیه
تکون اعتقادات المستوى
ي
�
�
�
الئ ینظر من
المستوى  ، 1یکون ل� فراد اعتقادات تتعلق با� نواع المحتملة للع�قات السببیة .هذه هي العدسات الرئیسیة ي
ن
ن
خ�لھا الفرد إ� العالم �
الثقا� و/أو
الدیي للعالم .ن ي�
والى تتضمن ع� ا� ئرجح المبادئ ا لعامة من فھم الفرد العلمي و  /أو
ي
ي
ي
حالة التطعیم ،یکون اعتقاد المستوى  1قائ ًم ا ع� الفھم العلمي لکیفیة عمل نظام المناعة .وبشكل عام ،نتوقع أن تکون
ا�عتقادات عند المستوى � 2
للتغی� بالمقارنة مع اعتقادات المستوى  ، 1طالما أ ن ّھا منسجمة مع اعتقادات المستوى
أک� قابلیة
ي
�
�
ن
�
الي قد
 . 1ع� سبیل المثال ،عند النظر إ� التطعیم ،ي
یغ� ا� فراد ي� المستوى  2وعیھم واعتقاداتھم حول ا� ثار الجانبیة ي
ترتبط باللقاح .
�
لمحاكاة السلوکیات المتأثرة ب التسلسل الھرمي الظاهر � ي� الشكل  ، 6.4ما نقوم به عادة هو إعداد نماذج � نواع متعددة من
ا لقرارات  ، dبصورة � ن
م� امنة )إذ قد ترکز الثقافات أو المجموعات المختلفة ع� قرارات مختلفة
للتأث� ع� النتیجة المرغوبة(.
ي
المتغ�ات الظاهرة ن ي� الجدول . 6.1
ولتحقیق ذلك ،سنقدم
ي
غ�ات المقدمة ن ي� نموذج بسیط یتضمن تسلس�ً هرم یً ا ل�عتقادات
الجدول  . 6.1المت ي
المتغ�
ي
𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑑𝑑,

الوصف
نزعة الفرد  iتجاه الخیار � Aتخاذ قرار  dعند التکرار n
ال� عة �
نن
ا�ف�اضیة ع� مستوى ا� � فراد للخیار  Aللقرار d

𝑖𝑖𝑑𝑑𝐷𝐷

ℬdi

مجموعة اعتقادات الفرد  iحول الع�قات السببیة

fi

ا�عتقادات الرئیسیة للفرد i

Rf

�
الئ � تنسجم مع ا�عتقادات الرئیسیة f
مجموعة مکونة من جمیع الع�قات  jي

ریاضی ا ن ي� نموذج المحاكاة .عند المستوى ، 3
یستعرض الشكل  6.5کیف یمكننا تن ف ی ذ التسلسل الھرمي الوارد � ي� الشكل 6.4
ً
کب� مثل نموذجنا السابق ،حیث یتأثر ا� ئ فراد بنتائجھم الشخصیة ونتائج آخرین یعرفونھم بصورة
یعمل النموذج بشكل ي
�
�
�
الي یعتقدون أ ن ّھا متصلة بالقرار  ، dوهي النتائج ن ي� المجموعة
شخصیة .نف�ض أ ّن ا� فراد یتأثرون ب النتائج  jفقط ي
�
�
المستوى � ، 2
تغ� النتائج )أو السلوکیات
نف�ض وجود عملیة
المق�نة بالنتائج(  � jي� مجموعة
)والي نطلق علیھا اسم الدالة  ( gي
ي
الفرد � .
أو�  ،قد یعرف الفرد من ا� �خرین وجود ع�قة ي ن
ين
ين
رئیسیتن یمکن من خ�لھما حدوث ذلكً :
بن
عملیتن
نف�ض وجود
 .عند
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�
ي ن
الفاعلن
الریا� ل�عتقادات المتسلسلة هرم یً ا ضمن نموذج المحاكاة المستند إ� ا�� فراد
الشكل  . 6.5التطبیق
ي

القرار  dوالنتیجة ) jالرابط  �� Dالشكل  6.4ع� سبیل المثال ،السماع من صدیق أو أحد أفراد العائلة أو �
حى شخصیة مشھورة
ي
ن
مع ا ي� تجاربه أو تجارب من یعرفھم ،ویستنتج احتمالیة
ثانی ا ،قد ی�حظ الفرد أ ّن  dو  jیحدثان ً
أ ّن اللقاحات قد ت سبب التوحد(ً .
وجود ع�قة )الرابطان  Eو  �� Fالشكل  6.4ع� سبیل المثال ،معرفة طفل ُش خص بالتوحد بعد �
قص�ة من حصوله ع�
ف�ة
ي
ي
ن
�
ن
فعلی ا .نحتاج فقط إ� اف�اض وجود
التطعیم() .م�حظة :لیس من ال�وري أن تکون الع�قات يبن القرار  dوالنتیجة  jسببیة
ً
بعض ا� � فراد ن� النموذج الذي قد یعتقدون وجود ع�قة سببیة (  .عند المستوى � ، 1
سیغ�ون اعتقاداتھم
نف�ض أ ّن ا� � فراد
ي
ي
ن
ا�� ساسیة مع احتمالیة وجود دالة �عتقادات أفراد یعرفونھم شخصیً ا أو آخرین ي� الشبکة والذین حصلوا منھم ع� معلومات.
یتبى ا� � فراد اعتقادات المستوى  1ا� � �
نف�ض أ ّن هذه العملیة تحدث من خ�ل الدالة  - hع� سبیل المثال قد ن
�
ک� شیو ًع ا ي ن
بن
ج�انھم.
ي
�
یستعرض الشكل  . 6.6ث�ثة أنوع ل�عتقادات ا� ساسیة للمستوى  ) 1ا�عتقاد بنظریة خلطیة المرض )ماکدونالد
)  ،( 2006 ،( MacDonaldوا�عتقاد بق انون الجذب )هیکس وهیکس )  ،( 2006 ،( Hicks and Hicksوا�عتقاد بنظریة جرثومیة
رئی�
المرض( مع ع�قات سببیة ذات صلة� .حظ أ ن ّه ع� الرغم من أ ّن بعض ا�عتقادات السببیة قد ترتبط بشكل أقوى ب اعتقاد
ي
یتبى ا� � فراد الذین لدیھم اعتقادات أساسیة أخرى هذه ا�عتقا دات ع� أ� تختلف مع �
محدد ،قد ن
ا�ف�اضات الرئیسیة لثقافتھم.
ع� سبیل المثال ،قد ن �
ال�د مع ا�عتقاد بنظریة جرثومیة المرض
یتبى ا� فراد فکرة أ ّن الثوم والبابونج یعالجا أعراض حا�ت �
نظر ا لوجود آلیة عمل قد تکون معقولة ع� ا� � قل ن ي� إطار نظریة جرثومیة المرضً .
مث�  ،إذا عرف فرد یؤمن بثقافة جرثومیة
ً
�
�
ال�د  ،قد یف�ض الشخص
المرض من شخص یؤمن بثقافة خلطیة المرض أ ّن ع� ا� فراد ��ب شاي البابونج عند ا �� صابة بحا�ت �
�
ع�ج ا
ا�ق�اح باعتباره
المؤمن ب ث قافة جرثومیة المرض أ ّن شاي البابونج یساعد جھاز المناعة ن ي� محاربة ا�لتھاب وقد یقبل
ً
غ� المرجح أن ن
ً
یتبى أفراد من ثقافة نظریة جرثومیة المرض فکرة أ ّن الخس قد یزید من سوء ا� � عراض ،وفکرة أ ّن
معقو�  .ومن ي
الفصد قد یخفف من ا� � عراض.
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ال�د وع�جه
الشكل  . 6.6مثال حول المعتقدات الثقافیة المختلفة المتعلقة بالوقایة من نز�ت �

وبالمثل ،قد یقبل ا� � فراد من ثقافة جرثومیة المرض ویتبنوا الع�قات ي ن
بن السبب والنتیجة المرتبطة بقوة بثقافة قانون
الجذب عندما یکون لھا آلیة معقولة ً
ال�د مع نظریة
)مث� تنسجم فکرة أ ّن تجنب التوتر قد یساعد ن ي� الحد من ا �� صابة ب ن ن��ت �
جرثومیة المرض إذا �
اف�ضنا أ ّن التوتر قد یضعف جھاز المناعة(.
یمثل هذان التعدی�ن ع� النموذج :دمج انتقال المعلومات حول السلوك فقط أو حول النتیجة فقط ،با �� ضافة إ� دمج
ين
ملحقن ضمن العدید من الملحقات الممكنة �� طار المحاكاة العام .أما بالنسبة إ� النماذج
تأث� الثقافة ع� التعلم ا�جتماعي،
ي
القائمة ،قد یتم إرشاد هذه الملحقات باستخدام مجموعة أولیة من البیانات المخصصة مثل الدراسة ا�ستقصائیة المعدة من
أجل بحث �طان الثدي.
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 .7اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

�
ين
الي قد
مستند ا إ� ا� � فراد
نموذج ا عا ًم ا
یستعرض هذا التقریر
ً
ً
الفاعلن لمحاكاة التعلم ا�جتماعي ویصف الدینامیکیات ي
ي ن
للسلوکن
تنتج عن النموذج للفئات المختلفة للسلوکیات العامة .لقد بحثنا ن ي� فئات سلوکیة مختلفة بما ن ي� ذلك الفئات التالیة
ين
المتعارضن  Aو ) Āمثل التطعیم أو عدم التطعیم(:
تش� نتائج كل من  Aو  Āإ� أ ّن  Aهو السلوك ا� � فضل ،کظھور تقنیة جدیدة مھیمنة .ووجدنا أ ن ّه إذا كان حجم
.1
ي
ئ
ئ
ن
کب�ا نسبیً ا ،سینتھي ا� مر بغالبیة ا� فراد ي� الشبکة
الذاکرة وانتقال المعلومات وأثر المعرفة بنتائج الشبکة ي ً
�
صغ�ة ،سیعود غالبیة ا� فراد إ� الحالة السلوکیة �
ا�ف�اضیة.
المعای�
بالمشارکة � ي� السلوك  Aأما إذا كانت هذه
ي
ي
وتش� نتائج  Āإ� أ ّن  Āهو خیار جید ،کما هي الحالة
تش� نتیجة السلوك  Aإ� أ ّن السلوك  Aهو خیار جید،
ي
 .2ي
ن
ن
ين
ين
متساویتن ي� الجاذبیة )مثل تشجیع فرق ریاضیة مختلفة( .قد یؤدي هذا النوع من
مجموعتن
ن ي� عضویة ي�
آلیات التعلم ا�جتماعي إ� مجموعات ي ن
متم� ة من السلوکیات ن ي� المجتمع � ي� حال وُ جدت اتصا�ت قلیلة طویلة
�
المدى ن �
ين
المشارکن ن ي�
کب�ة ومنسجمة نسبیً ا من ا� � فراد
بن ا� فراد وإذا تضم نت الحا�ت ا�ولیة مجموعات ي
ي
�
الکب�ة �تصا�ت الشبکة ا�جتماعیة طویلة المدى إ�
الصغ�ة وا� عداد
السلوك  Aأو  . Āقد تؤدي المجموعات
ي
ي
زعزعة استقرار المجموعات ا� �ولیة.
وتش� نتیجة السلوك  Āإ� أ ّن السلوك  Aهو الخیار
تش� نتیجة السلوك  Aإ� أ ّن السلوك  Āهو الخیار ا� � فضل،
ي
 .3ي
ا� � فضل ،کما هو الحال مع �� ي ن
غ� مرضیة .یؤدي ذلك إ� ظھور دینامیکیات یتعاقب
كتن تقدمان خدمات كابل ي
ين
فیھا ا� � فراد ي ن
ين
بن
کب�  ،قد ینتقلوا من سلوك إ� آخر ضمن
السلوکین  Aو  � . Āي� حال ك ان ا� � فراد
متصلن بشكل ي
متصلن  ،قد ینقلوا ي ن
ين
بن السلوکیات بصورة فردیة.
مجموعات .وإن لم یکونوا
�
الئ تعزز السلوك  ، Aولکن قد یؤدي ن ي� بعض الحا�ت إ�
 .4ینتج عن السلوك  Aالعدید من النتائج ا �� یجابیة ي
تش� إ� أ ّن السلوك  Āهو ا� � فضل – أي أ ّن السلوك  Aیؤدي إ� بعض النتائج ذات
تأث�ات جانبیة سیئة للغایة ي
ي
ئ
سلى  .من ا� مثلة ع� ذلك دواء مفید بصورة عامة ولکن قد یؤدي إ�
ي
یجاى ونتائج أخرى ذات ي
التأث� ا �� � ي
تأث� � ي
ن
بوت�ة �یعة ي� البدایة ي ن
�
آثار جانبیة نادرة وحادة .ففي هذه الحالة،
بن السكان ،ولکن قد
سینت� السلوك  Aي
ئ
ن
ینخفض تکراره مؤق تً ا ،أو قد � یحدث ع� ا �� ط�ق بمجرد أن یبدأ ا� فراد ي� التعرض لنتائج سلبیة.

ين
الفاعلن قد ی ُ نتج دینامیکیات مشابھة
ع�وة ع� ذلك� ،أ�نا إ� أ ن ّه ع� الرغم من أ ّن نموذجنا العام المستند إ� ا� � فراد
�
الي قد تنتج عن العدید من ا� � نواع المختلفة للسلوکیات ،ف ّن النموذج العام سیحتاج إ� التخصیص عند استخدامه
لتلك ي
ين
الفاعلن مخصص لسلوکیات فحص �طان
نموذج ا عا ًم ا یستند إ� ا� � فراد
لمحاكاة أي سلوك محدد .ولقد ناقشنا کیف طورنا
ً
�
�
الى قد نستخدمھا لتخصیص النموذج العام ن ي� المستقبل .وتضم هذه الطرق مل ح ًق ا لدراسة
الثدي ،کما وصفنا الطرق ا� خرى ي
�
الي یتم خ�لھا � ي� بعض ا� �حیان نقل المعلومات المتواترة من الشبكات ا�جتماعیة بوصفھا معلومات حول سلوك فقط،
الحا�ت ي
ن
مع ا  .با �� ضافة إ� ذلك ،وصفنا
وأحیا ن ًا تنقل بوصفھا معلومات حول نتیجة فقط ،وت ُنقل ي� أحیان أخرى باعتبارها سلوك ً ا ونتیجة ً
ين
ملحقن للنموذج یمکن استخدامھما للبحث ن ي� دور الثقافة ن ي� التعلم ا�جتماعي .وصفنا ً
أو� کیف یمکن أن یکون ل� � فراد ن ي�
51

�
الي یمکن ل� � فراد مشاركتھا حول سلوکیاتھم
ثقافات متنوعة تفضی�ت واعتقادات مختلفة فیما یتعلق بحجم المعلومات ي
ً
تسلس� هرمیً ا ل� عتقاد یوضح کیف قد یکون ل� � فراد ن ي� جماعات أو ثقافات متنوعة نماذج مختلفة
ونتائجھم الخاصة .ثانیً ا وصفنا

من السببیات المتعلقة بالسلوك .فع� سبیل المثال ،قد یکون للمجموعات اعتقادات مختلفة حول مسببات المرض ،بما یوفر
�
عدسات متنوعة یمكنھم من خ�لھا
الي یعلمون بھا � ي� شبكاتھم ا�جتماعیة.
ي
تفس� المعلومات ي
�
�
ين
الفاعلن الموضح ي� هذا التقریر ع� مشاكل تتعلق بسیاسات الصحة،
إ� ا� � ن ،طبقنا منھجیة النموذج المستند إ� ا� فراد
�
ک� من أبحاثنا
ولکن قد تکون المنھجیة فاعلة لدراسة أي نظام قد یحدث من خ�له تعلم اجتماعي .وع� الرغم من أ ّن الجزء ا� �
السابقة والحالیة یرکز ع� الطب الوقا ىئ ي  ،کما هو الحال مع النظریات ا� ئخرى للتواصل ا�جتماعي ،نعتقد أ ن ّه من الممکن
استخدام المنھجیة لحا�ت أخرى .ع� سبیل المثال ،یطبق �
حا� ممول من المؤسسة الوطنیة للعلوم تحت مسمی
م�وع ي
ي ن
" النموذج مستند إ � ا� �فراد
الفاعلن لتصورات التھرب من ن� یبة الدخل " بقیادة رافاییل فاردافاس )  ( Raffaele Vardavasمنھجیة
ن
یى  .وتتضمن ا� � مثلة المحتملة ا� �خرى )  ( 1إ نفاذ القانون ،حیث یعرف ا� � فراد عن
مشابھة لتصورات وسلوکیات التھرب ال� � ي
�
ين
الى تؤدي إ� ا�عتق ال والعقاب؛ و)  ( 2القرارات المتعلقة
بالتأمن  ،حیث یمیل ا� � فراد إ� اختیار
السلوکیات ي
غ� القانونیة ي
�
�
الي تغطي أنواع من ا� �حد ا ث وقعت � شخاص یعرفونھم؛ و)  ( 3تسویق المنتجات والو�ء لھا ،حیث یعرف العم�ء
السیاسات ي
من تجاربھم الخاصة ،با �� ضافة إ� التجارب ا �� یجابیة والسلبیة حول المنتج �� شخاص یعرفونھم عند اتخاذ قرار بشأن المنتج
�
سیش�ونه.
الذي
ن
ي� مشاریعنا الجاریة المتعلقة ب فحص �طان الثدي )أثر الشبكات ا�جتماعیة للمزود ع� فحص �طان الثدي ،والممول
ن
الوطي لل�طان( ،والتطعیم ضد ا� � نفلونزا )محاكاة الدینامی کیات المزدوجة �نتقال
م ن قبل المعاهد الوطنیة للصحة/المعھد
ي
�
�
ن
ا� � نفلونزا وسلوکیات التطعیم ،والممول من قبل المعاهد الوطنیة للصحة/المعھد
الوطي � مراض الحساسیة وا� مراض
ي
ن
یى المذکور أع�ه ،نعمل ع� استکشاف طرق ل�ستفادة من نماذج التعلم ا�جتماعي المستندة إ�
المعدیة( والتھرب ال� � ي
�
ين
ا�س�اتیجیات العدیدة للسیاسات وا�تصا�ت )كتلك
تأث�ات
ا� � فراد
الفاعلن لدراسة کیف تی� الشبكات ا�جتماعیة أو تعرقل ي
ن
�
�
الى تبالغ ن ي� الفحص( .نأمل أن
ي
الى تھدف إ� زیادة معد�ت التطعیم أو الحد من الفحص المفرط لل�طان ي� المجتمعات ي
بتأث�ات �
�
ين
اس�اتیجیات التواصل
تحسن قدرتنا ع� التنبؤ
الي تطرقنا إلیھا ن ي� هذا ا لتقریر ن ي�
ي
تساهم مثل هذه النماذج ي
�
ن
�
�
تو� اهتما ًم ا
والسیاسات ،وتؤدي ي� نھایة المطاف إ� إ عداد اس�اتیجیات تحدث تعدی�ت أک� فاعلیة ع� السلوکیات � ن ّھا ي
�
بالتا� معً ،
الي تؤثر فیھا الشبكات ا�جتماعیة
الرئی� للتعلم ا�جتماعي ،وتعمل
خاص ا للدور
ً
ي
بد� من ولیس ضد ،الطرق ي
ي
بصورة طبیعیة ع� السلوکیات من خ�ل عملیات التعلم ا�جتماعي.
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