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Jacob L. Moreno (1879-1974) 

1928-1933: pierwsze socjogramy
- Sing Sing,
- dom poprawczy dla dziewcząt,
- publiczne i prywatne szkoły w Brooklyn

https://archive.org/stream/whoshallsurviven00jlmo#page/38/mode/2up
www.slate.com/articles/technology/future_tense/2014/10/j_l_moreno_a_psychologist_s_30s_experiments_invented_social_networking.html

https://archive.org/stream/whoshallsurviven00jlmo
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2014/10/j_l_moreno_a_psychologist_s_30s_experiments_invented_social_networking.html


…within a given more or less homogeneous group members of an
alien group may be introduced (…) The group can assimilate, as it
were, a certain number, but beyond that point assimilation is
rendered difficult or impossible and the group tends to break up
along the lines of cleavage created by the alien group forming a 
minority group within the majority group.

Załóżmy, że w grupie raczej jednorodnej pojawiają się członkowie 
grupy obcej. Pewna ich liczba może być zasymilowana, jednak  
powyżej tej liczby asymilacja staje się trudna lub niemożliwa. 
Wtedy całość ma tendencje do podziału wzdłuż granicy stworzonej 
przez grupę obcych, którzy tworzą wyodrębnioną mniejszość. 
(tłum. KK)

[J. L. Moreno, Who shall survive? A new approach to the problem 
of  human interrelations, Washington D.C., 1934]

https://archive.org/stream/whoshallsurviven00jlmo#page/2/mode/2up

https://archive.org/stream/whoshallsurviven00jlmo#page/2/mode/2up


We find that whole communities suddenly fix their minds upon one
object, and go mad in its pursuit; that millions of people become 
simultaneously impressed with one delusion, and run after it, til their 
attention is caught by some new folly more captivating than the first. 
(…). Men, it has well been said, think in herds; it will be seen that they
go mad in herds, while they recover their senses slowly, and one by one.

[Charles Mackay, Memoirs of Extraordinary Popular Delusions
and the Madness of Crowds, London, 1841] 

Siedzimy nisko w sejmowych ławach 
i źle spojrzeliśmy, jak głosują przed nami. 
I zygzakiem poszło to do góry. 

imitacja

[poseł Arkadiusz Czartoryski, 26.07.2018]



…przestrzeń międzyludzka nieustannie się zmienia dzięki coraz to 
nowym konfiguracjom międzyludzkich relacji. Przestrzeń 
międzyludzka jest w ciągłym procesie stawania się (…). Dotyczy to 
zarówno skali zbiorowości, z sieciami relacji bogacącymi się lub 
rozpadającymi się, jaki i skali jednostki, której „osobista” sieć włącza 
coraz to nowych ludzi, a pozbywa się innych.

[Piotr Sztompka, Kapitał społeczny, Znak 2016, s. 28]

homofilia

Similarity breeds connection. (…) Homophily in race and ethnicity 
creates the strongest divides in our personal environments,
with age, religion, education, occupation, and gender following in 
roughly that order.

[M. MacPherson et al., Birds of a feather: Homophily
in social networks, Annu. Rev. Sociol. 27 (2001) 415]



Koewolucyjny model wyborcy
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Układ modelowy to sieć węzłów, każdy węzeł w stanie      lub     .
Dwa konkurencyjne procesy:

- Zmiana stanu węzła (->imitacja) z prawdopodobieństwem 1-p
- Zmiana sąsiada (->homofilia) z prawdopodobieństwem p

Metoda I: symulacja Monte-Carlo

1-p

p



Założenia upraszczające
- duża liczba węzłów
- brak korelacji między lokalnym procesem a stanem sąsiadów
- średnia liczba sąsiadów węzła może zależeć od jego stanu
- prawdopodobieństwo p może zależeć od stanu węzła

Metoda II: równania różniczkowe 
określające zależność stanu sieci od czasu  

 =  gęstość wiązań typu
- miara współistnienia



Stan stacjonarny: współistnienie vs izolacja

Prawdopodobieństwo p zmiany sąsiada (homofilia)
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względne rozmiary grup: 1:1

3:1

9:1



In silico: N= 500, p=0.1    or N=200, p=0.9
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(pa , pb)  dla   0=0.5, m0 = 0, 0= 0 



mapa poziomicowa m(pa , pb)  dla   0=0.5, m0 = 0, 0= 0 

m < - 0.8

m > +0.8 m = 0



m(pa , pb)  dla   0=0.5, m0 = 0, 0= 0 

m = -1

m = +1



(pa , pb)  dla   0=0.5, m0 = 0.8, 0= 0.6 

(pa , pb)  dla   0=0.5, m0 = 0.8, 0= -0.6 
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m = 0

m = -1

m = +1

m(pa , pb)  for   0=0.5, m0 =- 0.8, 0= 0.6 



In silico again: N=100, p=0.1
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Wnioski z obliczeń

- Przy założeniu , stan współistnienia 
znika; 

- Grupy izolują się od siebie lub jedna z nich 
znika, asymilowana przez drugą;

- Jeżeli , to grupa  nie ulegnie 
asymilacji, i odwrotnie.

p p 
0 

p p 



Jak działa LinkedIn



„Osobowa” bańka informacyjna
„Most of us assume that when we gogle a term, we all
see the same results. (…) But since December 2009, this
is no longer true.”

[E. Pariser, The Filter Bubble, 2011] 

[L. Adamic, N. Glance, The political blogosphere and the 2004 U.S. 
election: divided they blog, LinkKDD '05 Proc. of the 3rd Int. Workshop
on Link discovery, pp. 36-43.]

https://www.acm.org/sigkdd/kdd2005
https://www.acm.org/sigkdd/kdd2005


[L. Adamic, N. Glance, ibid.]

„Osobowa” bańka informacyjna



Dane : polaryzacja postaw



Dane : polaryzacja postaw



Dane : polaryzacja postaw



Wnioski ogólne

- Ewentualna konkurencja o większe 
prawdopodobieństwo p kończy się izolacją. 

- Znikanie fazy współistnienia jest słabym punktem 
modelu. Dalsze rozszerzenie powinno uwzględnić 
bogatsze stany węzła (jednostki).

- Wyniki mogą być użyteczne przy interpretacji 
niektórych zjawisk dotyczących zbiorowego 
podejmowania decyzji.
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za uwagę



http://disney.wikia.com/wiki/File:Winniethepooh-disneyscreencaps.com-8218.jpg

Gdyby
Tygrys był mniejszy 
Od Królika i lżejszy, 
I cokolwiek grzeczniejszy, 
A zaś Królik silniejszy 
Od Tygrysa i wyższy, 
A znów Tygrys był niższy, 
I cokolwiek szczuplejszy, 
Wtedy tak by nie brykał 
Na biednego Królika, 
Który jednak jest mniejszy. 

A. A. Milne, przekład Ireny Tuwim


