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Abstract 
 

The investigations background of network analysis is too little in Iran. Particularly factual 
locality of network analysis is not clear in sociology field. Some of the most important 
reasons of inattention to this method are complexity and inacquaintance. The purpose 
of this paper is to give a general review of network analysis method with focus on 
theoretical approaches and techniques. Present paper involve two section. In the first 
section, fundamental theories and conceps of network analysis, and so the reasons of 
rival scenario have been propunded. In the second section, its focus is on special 
techniques of network analysis, as determination of unit and level of analysis, network 
boundaries, instrument of data collection,validity, methods of analysis and softwares of 
network analysis. Lastly, the main strategies of network analysis in research process 
have been reviewed. 
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 چکیده

  
به ویژه در حوزه جامعه شناسی جایگاه واقعی پژوهش . پیشینه پژوهش هاي تحلیل شبکه در ایران بسیار اندك است

. برخی از مهم ترین دالیل کم توجهی به این روش، پیچیدگی و عدم آشنایی است. شبکه روشن نیستهاي تحلیل 
مقاله حاضر . هدف این مقاله ارائه یک تصویر کلی از روش تحلیل شبکه با تأکید بر رویکردهاي نظري و تکنیک ها است

همچنین دالیل ابطال سناریوهاي رقیب در بخش اول، نظریات و مفاهیم بنیادي تحلیل شبکه و . شامل دو بخش است
در بخش دوم، تأکید بر تکنیک هاي خاص تحلیل شبکه نظیر تعیین واحد و سطح تحلیل، مرزهاي . مطرح شده است

به  ،سرانجام. تحلیل و نرم افزارهاي تحلیل شبکه است شیوه هاي، اعتبارسنجی ابزار، جمع آوري داده ها شبکه، ابزار
 .تحلیل شبکه در فرآیند تحقیق پرداخته شده استمرور راهبردهاي اصلی 

  
  تکنیک ،رویکرد نظري ،تحلیل شبکه :کلیدي هايهژوا
 
 
 
  
  
 

                                                             
  وم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار و عضو هیئت علمی گروه عل.  1

  دانشجوي کارشناسی ارشد پژوهشگري علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.  2

  



 

 

 
  

  مقدمه
با مرور پژوهش هاي انجام شده در حوزه تحلیل شبکه می توان دریافت که پیشینه پژوهش هاي تحلیل شبکه در ایران بسیار 

چراکه تاکنون تحقیقات انجام . اه واقعی پژوهش هاي تحلیل شبکه روشن نیستبه ویژه در حوزه جامعه شناسی جایگ. اندك است
ظهور محسوب  شده به مدد این شیوه عمدتاً در رشته هاي فنی و مهندسی صورت گرفته و ورود آن به حوزه علوم انسانی امري نو

و فقدان شناخت الزم درباره مفاهیم و  ، پیچیدگیاین روششاید بتوان گفت، برخی از مهم ترین دالیل کم توجهی به  .می گردد
با توجه به اینکه پیش از این تنها یک مقاله در ایران با هدف آشنایی با روش تحلیل شبکه در . فنون به کار رفته در آن است

ه تدوین شده، این ضرورت وجود دارد ک )1373چلبی، (جامعه شناسی و بیان رابطه آن با برخی از تئوري هاي جامعه شناسی 
البته آشنایی با . پژوهشگران عالقه مند به این حوزه ابتدا شناخت الزم را نسبت به بنیادي ترین تئوري هاي تحلیل شبکه بیابند

به طور کلی، زمینه هاي . مبانی روش شناختی و فلسفه وجودي این روش تا حد زیادي در این زمینه به آنان کمک می نماید
که این  1اول، تحلیل گران گروه سنجی: را می توان به ظهور سه جریان عمده نسبت داد پیدایش و گسترش روش تحلیل شبکه

و از  ),Scott & Carrington 2011( پرداخته 2گروه در فعالیت هاي خود عمدتاً به کاربرد و بسط مباحث مربوط به تئوري گراف
دوم، محققان  )1391، ، عبداهللا زاده، رضا امیريبیونعر(. تحلیل هاي کمی براي اندازه گیري روابط اجتماعی استفاده می کنند

هاست، درحالی که از  3هاروارد که مطالعات اولیه اعضاي این گروه مربوط به الگوهاي روابط بین فردي و چگونگی ساختار جرگه
سوم، گروه . زندتحلیل شبکه هاي اجتماعی می پردا 4به بعد این گروه به توسعه بیش از پیش الگوسازي هاي جبري 1970سال 

انسان شناسی دانشگاه منچستر که پیروان این شیوه در مطالعات خود بیشتر معطوف به توصیف ویژگی هاي مربوط به ساختار 
  ),Scott & Carrington 2011(. روابط اجتماعات قبیله اي بودند

اشاره به این . شبکه نیز آشنا گردندسپس الزم است که عالقه مندان با جزئیات برخی از کاربردي ترین تکنیک هاي تحلیل 
مهم نیز خالی از فایده نیست که در روش تحلیل شبکه رابطه تنگاتنگی بین تئوري و تکنیک وجود دارد، به گونه اي که کمبود و 

ري کلی ارائه تصوی ،لذا، هدف مقاله پیش رو. یا عدم شناخت از رویکردهاي نظري و مفهومی منجر به ناتوانی در تحلیل خواهد شد
به عبارت دیگر، از آنجا که قلمرو موضوعی جامعه شناسی، . از روش تحلیل شبکه با تأکید بر رویکردهاي نظري و تکنیک ها است

در حوزه جامعه شناسی تأکید  5، در این مقاله سعی شده بر اهمیت تولید داده هاي رابطه اي)1373چلبی، (روابط اجتماعی است 
  . به جاي داده هاي رابطه اي بر حذر دارد 6ي نگرشیشود و از کاربرد داده ها

  
  

                                                             
1. Sociometry 

2. Graph Theory 

3. Clique  

4. Algebraic Models  

5. Relational Data  

6. Attitude Data  



 

 

  
  

       در حال حاضر تحلیل شبکه هاي اجتماعی خود یک تحلیل پارادایمی محسوب می شود که شامل گزاره هاي نظري، 
دا به بیان مبانی بر همین مبنا مقاله حاضر نیز ابت )1392رمضانی و میرزا محمدي، (. نرم افزارهاي تحلیل و محققان ویژه خود است

  شیوه استفاده در این   نظري و تکنیک هاي مورد  بخش رویکردهاي به دو   تحلیل شبکه پرداخته و سپس روش شناختی روش 
هاي رقیب مطرح شده ) روش( در بخش اول، نظریات و مفاهیم بنیادي تحلیل شبکه و همچنین دالیل ابطال سناریو. پردازدمی 
، ابزار جمع آوري 1بر تکنیک هاي خاص تحلیل شبکه نظیر تعیین واحد و سطح تحلیل، مرزهاي شبکه در بخش دوم، تأکید. است

سرانجام، به جمع بندي راهبردهاي اصلی تحلیل . داده ها، اعتبارسنجی ابزار، شیوه هاي تحلیل و نرم افزارهاي تحلیل شبکه است
  .شبکه در فرآیند تحقیق پرداخته شده است

  
  ی مبانی روش شناخت

بپردازیم، الزم است به این نکته  مطرح در تحلیل شبکهپیش از آن که به توضیح بیشتر پیرامون هر یک جریان هاي فکري 
تمایز . قرار می گیرند 1800اشاره کنیم که امیل دورکیم و فردیناند تونیس نیز در زمره پیشروان شبکه هاي اجتماعی در دهه 

کانیکی و جوامع مدرن با انسجام ارگانیکی و تمایز تونیس بین گمن شافت و گزل شافت، دورکیم بین جوامع سنتی با انسجام م
با این همه جرج زیمل نخستین محققی است که مستقیماً در عبارت شبکه اجتماعی . اشارات ضمنی به شبکه هاي اجتماعی دارد

  .به تفکر می پردازد
منشأ پیدایش  )همان(. در حوزه شبکه اجتماعی ظاهر شدند صلیا، سه شیوه  20از یک وقفه در نخستین دهه هاي قرن  پس

باره توافق عمومی نیز نسبت داده شده و در این ) 1889 - 1974( 2تحلیل شبکه هاي اجتماعی به مطالعات اولیه جاکوب مورنو
مند و تحلیل تعامل مورنو ثبت نظام . ال. جی 1930در واقع می توان گفت در دهه  )Martino & Spoto, 2006(. وجود دارد

رمضانی و میرزا (. و به ویژه گروه هاي کالسی و کاري را ابداع کرد) حتی گروه هاي سه نفره(اجتماعی در گروه هاي کوچکتر 
گسترش ) 1921 - 1988( 4و دورین کارت رایت) 1921 - 2005( 3ایده هاي مورنو ابتدا توسط فرانک هراري )1392محمدي، 

تئوري نوظهور محسوب می شد توسط این دو نفر مورد استفاده قرار گرفت و تبدیل به  یک ر آن زمانتئوري گراف که د .یافت
علی رغم تحلیل تعامل اجتماعی در گروه هاي سه نفره . یک ابزار رسمی و البته قدرتمند براي تحلیل ساختارهاي اجتماعی شد

ر گروه هایی با بیش از سه عضو نیز امکانپذیر بود، چراکه اساس که توسط مورنو انجام گرفت، از این پس تحلیل تعامل اجتماعی د
مختلف تجزیه می شود تا از این طریق ) زیر گروه( 5به چندین خرده گراف) هر گروه(تئوري گراف مبنی  بر این بود که هر گراف 

به تعادل   که) گروهی(ر گرافی این ه عالوه بر. تحلیل نمود را  1درون گروهیتعادل  و  6تعادل بین گروهی طریق بتوان روابط و 
  تعادل رسیده 

                                                             
1. Network Boundries  

2. Jacob Moreno 

3. Frank Harary 

4. Dorwin Cartwright 

5. Subgraph 

6. Balancing Between Groups  



 

 

  
       )Martino and Spoto, 2006(. باشد ممکن است به زیرگروه هایی با روابط درونی مثبت و روابط بیرونی منفی تقسیم شود

کشف و تجسم ساده و قابل فهم ساختار که درپی  نظریه اي ریاضی(تکنیک تحلیل شبکه برمبناي تئوري گراف  ،به طور کلی
 & Helms, Ignacio, Brinkkemper( .ایجاد شده است) است تعریف شده برپایه نگاره اي از روابط کنشگران درگیر در ساختار

Zonneveld, 2010(  
بود محققان هاروارد توجه ویژه اي به روش هاي تجزیه و  1940و اوایل دهه  1930که مقارن با اواخر دهه  در همین زمان

  این  رهبران  ختارهاي تشکیل دهنده یک گراف و همچنین روابط غیر رسمی آن ها نشان دادند، خصوصاً ها یا سا 2اکتشاف بلوك
که در مطالعاتشان  )Martino & Spoto, 2006( )1880 - 1949( ،4و التون مایو) 1898 -  1970( 3لوید وارنر. دابلیو ،جنبش

 دستاورد این مطالعات، کاربرد وسیع   )1392زا محمدي، رمضانی و میر( .می کردند پیگیري  روابط بین فردي کاري را 
سپس مطالعات مورنو پیرامون گروه سنجی و همچنین نظریات وارنر و مایو توسط . بود »جرگه«معرفی مفهوم  و ها  5سوسیوگرام

  ی کرد گروه سنجی وي تصور م. ، به یکدیگر پیوند خورده و به صورت یکدست ارائه یافت6یکی از اساتید هاروارد، جرج هومنز
  )Martino & Spoto, 2006( .می تواند بنیاد مناسب و معتبري براي تحلیل هاي اجتماعی باشد

سرانجام در واکنش به مسأله چگونگی بررسی نظري و تجربی الگوهاي روابط بین عناصر در سطوح مختلف جامعه بود که 
 )1373چلبی، (. معرفی شد) انسان شناس(سط رادکلیف براون تو 1940براي نخستین بار در سال  7»شبکه اجتماعی«مفهوم 

از این  )1392رمضانی و میرزا محمدي، (. مورد استفاده قرار گرفت 8بارنزجان این مفهوم توسط بوت و  50سپس در اواسط دهه 
 & Martino(. رار گرفتبرعهده انسان شناسان اجتماعی دانشگاه منچستر ق توسعه مفهوم تحلیل شبکه هاي اجتماعی زمان به بعد

Spoto, 2006(  و نیز مطالعات شهرنشینی گروه  1950به این ترتیب با مطالعات شجره شناسی الیزابت بوت در انگلستان در دهه     
  در مطالعه  1950 – 1960در دهه هاي ) میچل . کلود. با محوریت گالکمن و بعدها جی( انسان شناسی دانشگاه منچستر 

 )1392رمضانی و میرزا محمدي، (. ی آفریقاي جنوبی، هندوستان و انگلستان تحلیل شبکه توسعه بیش از پیش یافتشبکه هاي مدن
با این تفاوت که مطالعات محققان منچستر به جاي تأکید بر نقش هنجارها و نهادهاي جامعه، متمرکز بر بررسی تأثیر روابط 

  )Scott & Carrington, 2011( .بین اشخاص بود 10و تضاد 9ناشی از قدرت

                                                                                                                                                                                      
1. Balancing Within Groups 

2. Block 

3. W. Lloyd Warner 

4. Eltan Mayo 

5. Sociogram 

6. George Homans 

7. Social Network 

8. John Barnes 

9. Power 

10. Conflict 



 

 

  
  

فعالیت هاي اساسی خود را در  1پس از خدماتی که بارنز در راه توسعه تحلیل ساختارهاي اجتماعی ارائه نمود، همکارش نادل
مهم ترین برداشتی که در فعالیت هاي نادل  .آغاز کرد در این زمینه با بیان اهمیت تحلیل ساختار در مقایسه با تحلیل محتوا

نادل مفهوم نقش . بود که متأسفانه با مرگ زود هنگام او این فعالیت ها متوقف شد 2»نقش«داشت وي از مفهوم وجود داشت، بر
را به عنوان بنیادي ترین مفهوم زندگی اجتماعی مورد بررسی قرار داده و آن را بوسیله روابط موجود در درون شبکه هاي مستقل 

اگرچه نادل به موفقیت این پیشنهاد چندان . تفاده از امکانات علم جبر استپیشنهاد وي براي تحلیل نقش اس. تعریف می کند
  .امیدوار نبود، اما باید گفت این رویکرد بیشترین تأثیر را بر مطالعات فعلی در این حوزه داشته است

و  4که کلمیشل نخستین کسی بود که تفاوت بین شب. دنبال می شد) 1918 - 1995( 3ایده هاي نادل توسط کالید میشل
یکی از دالیل اهمیت تحلیل هاي میشل از جهت تأمالتی است که پیرامون برخی از شاخص هاي . را مطرح نمود 5شبکه محلی

  .داشته است) 6چگالی: نظیر(اجتماعی 
ی در سال هاي بعد یافته هاي نظري مهم و تازه اي توسط گروه هاروارد توسعه یافت که توسعه مستمر الگوهاي جبري و معرف

و همکارانش  7عالوه بر آن بسیاري از ایده هاي پیش گفته توسط هریسون وایت. از نمونه هاي آن هستند »مدل بلوکی«ایده 
    تأکید گروه وایت بر تحلیل جنبه هاي ریاضی . گسترش یافتند که ایده هاي مربوط به مفهوم نقش نادل از جمله آنهاست

   ونه اي بود که مسیر تازه اي به تئوري گراف و برخی از مهم ترین ویژگی هاي جبر شبکه هاي اجتماعی بود؛ این تأکید به گ
هدف گروه وایت از تأکید بر تحلیل جنبه هاي ریاضی شبکه هاي اجتماعی این بود که به روابط ساختاري . بخشید 8نیم گروه

کار مستقل . ر این میان تنها گروه نیستگروه وایت د )Martino & Spoto, 2006(. گوناگون داخل گروه شکل مشخصی بدهند
به کاربردهاي ریاضی  »دانشگاه کالیفرنیا اروین«دانشمندان علوم اجتماعی : نقاط انجام شده بودسایر توسط محققان دیگري مهم 

ایالت  عالقه مند بودند که با رهبري لینتون فریمن بر سایر تحلیل گران کمی دانشگاه شیکاگو و محققان ارتباطات دانشگاه
بسط یافته بود که بر  1970یک جهت گیري مستقل توسط جامعه شناسی دانشگاه تورنتو در دهه . میشیگان متمرکز شده بود

  . و نیز آناتول راپوپورت، مدل گرا و نظریه پرداز مشهور نظریه بازي، متمرکز می شود "هریسون وایت"دانشجویان سابق 
  
  

                                                             
1. Nadel 

2. Role 

3. Clyde Mitchell 

4. Full Network 

5. Local Network 

6. Density 

7. Harrison C. White 

8. Semigroup Algebra 



 

 

  
  

     دانشجویان قدیمی وایت اولین افرادي بودند که تحلیل شبکه اجتماعی را ماهرانه  بین 2و باري ولمن 1مارك گرانووتر
یکی نیز  )1933 -  1984( 3استنلی میلگرامالبته،  )1392رمضانی و میرزا محمدي، (. سازمان بندي کرده و مقبول همه ساختند

   )Martino & Spoto, 2006( .رائه نموده استاست که خدمات ارزنده اي در این راه ا دیگر از اعضاي برجسته گروه وایت
  

  نظري رویکردهاي
  نظریه شبکه  

است  4تحلیل گران شبکه با این مفهوم ساده ولی کارآمد آغاز می کنند که کار اصلی جامعه شناسی بررسی ساختار اجتماعی
یکی از . معه را به هم پیوند می دهدو بهترین شیوه بررسی ساختار اجتماعی، تحلیل الگوي عینی پیوندهایی است که اعضاي جا

به این معنا که، از دیدگاه نظریه . جنبه هاي شاخص نظریه شبکه، تأکید آن بر طیف گسترده اي از ساختارهاي خرد و کالن است
نبه هاي از دیگر ج. شبکه، کنشگران می توانند آدم ها باشند، ولی گروه ها، اصناف و جوامع را نیز می توان کنشگر به شمار آورد

اساسی تحلیل شبکه اي، این است که گرایش به آن دارد تا جامعه شناسان را از بررسی گروه ها و رده هاي اجتماعی به بررسی 
  که  به هم بسته نیستند  همبافته و  چندان در که  پیوندهاي میان کنشگران سوق دهد؛ یعنی بررسی پیوندهاي میان کنشگرانی 

. اشاره کرد 5»قدرت پیوندهاي سست«در این باره می توان به کار گرانووتر درباره  )1390ریتزر، (. اد کردبتوان آنها را گروه قلمد
مانند پیوند آدم ها با » پیوندهاي سست«مانند پیوند آدم ها با دوستان نزدیکشان و » پیوندهاي نیرومند«گرانووتر میان 

حالی  بیشتر بر پیوندهاي نیرومند آدم ها یا گروه هاي اجتماعی است، درتأکید جامعه شناسان . آشنایانشان تمایز قائل می شود
که گرانووتر ضمن تأکید بر اهمیت پیوندهاي نیرومند، نشان می دهد که پیوندهاي سست نیز از اهمیت فوق العاده اي 

هی که پیوندهاي داخلی به این دلیل که پیوندهاي سست بین دو کنشگر می تواند به عنوان پلی میان دو گرو. برخوردارند
 در واقع پیوندهاي سست از انزواي افراد یک گروه سخت درهمبافته جلوگیر می کند و به آنها اجازه . نیرومند دارند، به کار آید

 )Scott & Carrington, 2011(. می دهد از آنچه که در گروه هاي دیگر می گذرد، مطلع و در جامعه گسترده تر بهتر ادغام شوند
  :ورکلی، اصول نظریه شبکه را می توان در موارد زیر خالصه کردبه ط

 .معموالً تقارن دارند) چه از جهت محتوا و چه از جهت شدت(پیوندهاي میان کنشگران  .1
 .پیوندهاي میان کنشگران را باید در زمینه ساختار شبکه هاي گسترده تر مورد تحلیل قرار داد .2
 .می شود) شاخه هاي شبکه اي(ي غیر اتفاقی ایجاد انواع شبکه ها باعثساختار گرفتن پیوندهاي اجتماعی  .3
 .احتمال پیوندهاي متقاطع میان شاخه هاي شبکه اي و نیز میان افراد وجود دارد .4
 .پیوندهاي نامتقارن میان عناصر یک نظام وجود خواهد داشت .5

                                                             
1. Mark Granovetter 

2. Barry Wellman 

3. Stanley Milgram 

4. Social Structure 
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 .در نتیجه، منابع کمیاب به طور نابرابر توزیع خواهد شد .6
 .براي دستیابی به منابع کمیاب به همکاري با سایر گروه ها می پردازند برخی از گروه ها .7
 . برخی از گروه ها بر سر منابع کمیاب به رقابت با سایر گروه ها می پردازند .8
 )1390ریتزر، . (در نهایت، ساختار یک نظام بر اثر الگوهاي جابه جا شونده ائتالف و کشمکش، دگرگون می شود .9

 
و  1ریه شبکه، ما در تحلیل شبکه هاي اجتماعی از یک منظر به دنبال کشف اجتماعات، بررسی انسجامطبق اصول اساسی نظ

یکی از نخستین . اما سرچشمه این مباحث را باید در تئوري هاي خاص شبکه یافت. یا کشمکش در درون این اجتماعات هستیم
  . سرچشمه هاي مباحث فوق، نظریه جهان هاي کوچک است

  
  2وچکجهان هاي ک

پیش از ابداع این نظریه توسط میلگرام تصور بر این بود که در ایاالت متحده آمریکا هر جفت از کنشگران از طریق زنجیره اي از آشنایان 
ولی میلگرام در تئوري خود ثابت می کند که این  )Freeman, 1992( .واسطه است به یکدیگر مرتبط می شوند 7خود که حداکثر شامل 

تئوري جهان هاي کوچک  )1392بروگمن، (. چرخه اجتماعی یا اجتماع از هم فاصله دارند 7گام از هم جدا نیستند، بلکه  7ها کنشگران تن
  کامالً  شبکه  یک  اگر حدود و  یا  به عبارت دیگر  یک شبکه چقدر است؟  گره ها در  3متوسطفاصله   برمبناي این سؤال شکل گرفت که

 & Martino(؟ الزم است تا دو نفر از اعضاي این شبکه بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند) 4پیوند( تعریف شده باشد، چند گام

Spoto, 2006(  فرض کنید فردa  نفر دیگر تماس  100نفر خود با  100حال اگر هر یک از این . نفر به طور منظم در تماس است 100با
نفر و دوستان دوستان او،  a ،100دوستان نزدیک . (نفر دیگر است 10000از  2فاصله حداکثر در  aداشته باشند، بنابراین می توان گفت 

. اوالً، فرض محاسبه بر این است که تعداد دوستان همه افراد یکسان است: این نوع محاسبه حداقل به دو دلیل است اشکال.) نفراند 10000
کاربردهاي متوسط فاصله در شبکه در . ي شبکه نادیده گرفته شده استبین دوستان دوستان در چرخه ها 5ثانیاً، فرض وجود هم پوشانی

  )Jackson, 2010(. اهمیت می یابد 6مواردي از قبیل اشاعه
  

  8در مقابل شبکه خوشه بندي شده 7شبکه تصادفی

                                                             
1. Cohesion 

2. Small Worlds 

3. Average Distance 

4. Tie 

5. Overlap 

6. Diffusion 

7. Random Network 

8. Clustering Network 



 

 

  
  

      ز اما، شبکه هاي اجتماعی و بسیاري ا. است» تصادفی بودن«و » نظم«آنچه جهان را کوچک ساخته وجود دو عامل 
زمانی که نظم . شبکه هاي دیگر نه منظم شده اند و نه تصادفی اند، بلکه همراه با کمی تصادفی بودن تقریباً کامالً منظم شده اند

        اعمال می شود، مردم تماس هاي نزدیک خود را به صورت تصادفی انتخاب نمی کنند و آنها را به صورت تصادفی انجام 
انتقال «و  1»پیوند دو سویه«و به دلیل وجود  )1392بروگمن، (.) مانی که افراد معتقدند یک خانواده اندز: مثالً(نمی دهند 

در چنین شبکه اي، براي هر یک از دو عضو فرضی داراي پیوند در یک شبکه این امکان وجود دارد که دیگران مرتبط  2»یافتگی
مبسته متراکم و در نهایت یک رد، مرتبط سازد و به این ترتیب یک خوشه هبا خود را با عضو دیگر شبکه، که خود با او پیوند دا

در یک شبکه . بنابراین، شبکه تصادفی در مقابل شبکه خوشه بندي شده قرار دارد. خوشه بندي شده ایجاد می شودشبکه 
شه بندي شده مرتبط است که تصادفی، هر عضو داراي تعداد پیوندهاي مساوي با سایر اعضا است و یا حتی با یک شبکه غیر خو

  )wellman, 1998(. در این شبکه غیر خوشه بندي شده، تعداد پیوندهاي همه اعضا یکسان است
  

  کشف اجتماع
 .تحلیل جهان کوچک نشان داد که جهان به صورت محلی خوشه بندي می شود، اما هنوز مرزهاي خوشه ها نامشخص است

یکردهاي اجتماع یاب ایجاد شدند و این سؤال را مطرح نمودند که چگونه می توان به همین دلیل بود که رو )1392بروگمن، (
هم پوشی هاي  اجتماعاتی را یافت که چگالی درونی آنها باالتر از چگالی بین این اجتماعات باشد، البته با درنظرگرفتن مسأله 

این رویکرد . مسأله یک راه حل نظري کلی یافتندیورگ ریچاردت و استفان بورن هولد براي این . هاي بزرگ 3نگارهگروهی در 
» غرامت ها«کمینه سازي و » پاداش ها«تمل بر بیشینه سازي کلی که بیشتر رویکردهاي اجتماع یاب در آن اشتراك دارند مش

داراي یا (تارك هاي نامرتبط با اجتماع مشابه و ) به صورت قوي(هاي مرتبط  4تاركبه این معنا که جفت هاي داراي . است
به اجتماعات  فت هاي تارك هایی که با پیوندهاي قويدر مقابل، ج. با اجتماعات مختلف پاداش داده می شوند) ارتباط ضعیف

 ,Brandes(. با اجتماع مشابه تنبیه دریافت می دارند) یا داراي ارتباط ضعیف(مختلف مرتبط می شوند و جفت هاي نامرتبط 

Kruse, Spiliopoulou, 2009(  
      

  )پیوستگی شبکه(ساختی انسجام 
 )1392بروگمن، (. اکنون که دریافتیم امکان کشف اجتماعات وجود دارد، این مسأله مطرح است که انسجام آنها چگونه است

     هاي چندگانه به هم مرتبط می شوند که این مسیرهاي چندگانه موجب 5در یک شبکه اجتماعی کنشگران از طریق مسیر
  بعالوه اینکه، هرچه تعداد مسیرها بیشتر باشد امکان تأیید و باز تأیید اطالعات نیز بیشتر می شود . عاتی می شوندبیش باشی اطال

                                                             
1. Mutual Tie 

2. Transitivity 

3. Graph 

4. Vertex 

5. Path 



 

 

  
  

و چنانچه اطالعات در امتداد یک مسیر بوسیله عامل محلی تحریف شود و یا در انتقال اطالعات خطایی صورت گیرد، می تواند 
» تارك نابستگی«و نیز » نابستگی 1لبه«این است که مسیرها می بایست از دو ویژگی نکته مهم . در مسیرهاي دیگر اصالح شود

چراکه لبه نابستگی موجب عدم همپوشانی مسیرها و تارك نابستگی موجب تضمین استقالل کامل مسیرها و هر . برخوردار باشند
  اقل تعداد مسیرهاي تارك نابسته اي که بنابراین انسجام اجتماعی از طریق حد. دو نتیجه منجر به بیش باشندگی می شود

جفت هاي کنشگران در یک گروه را به هم مرتبط می سازند و حداقل تعداد کنشگرانی که اگر از گروه حذف شوند موجب 
پس با توجه به مفهوم بیش باشندگی، . یاد می شود Kبریدگی آن می شود، تعیین می گردد که از آن تحت عنوان پیوندگذاري 

 Kالبته باید توجه داشت که پیوندگذاري . باشد تا به طور کلی سطحی از انسجام ایجاد گردد 2می بایست حداقل  Kذاري پیوندگ
   )Wasserman & Faust, 1994(. مشابه مفهوم چگالی نبوده و در یک معنا نیز به کار نمی روند

  
  تعادل

چرخه ها و به طور کلی براي نگاره هاي داراي  براياین نظریه مقدمه اي براي کشف اجتماع در وضعیت کشمکش بوده و 
طبق تعریف یک چرخه زمانی متعادل است که ضرب عالمت هاي همه پیوندهاي آن مثبت و زمانی . چرخه تعریف شده است

   که نیز کارترایت و هراري ثابت کردند  نگاره ها  در خصوص . منفی باشد نامتعادل است که ضرب عالمت هاي همه پیوندهاي آن
همه نگاره هاي عالمت دار می توانند شامل دو خرده نگاره داراي همه پیوندهاي مثبت درون خرده نگاره ها و همه پیوندهاي 

  . باشند، اگر و فقط اگر به تعادل رسیده باشند منفی بین خرده نگاره ها
  
  کشمکش

عادل را به عنوان رویکردي به کشف اجتماع وقتی کشمکش در یک شبکه نقش برجسته اي ایفا می کند، می توانیم نظریه ت
     اول، موقعیت هایی که در آن پیوندهاي منفی از بین : در اینجا نظریه تعادل در چندین موقعیت صادق است. درنظربگیریم

رها در روابط رابطه کشو: مثالً. (دوم، موقعیت هایی که در آن کنشگران نمی توانند از داشتن تماس با یکدیگر بگریزند. نمی روند
سوم، در برخی موقعیت ها ممکن است کنشگران در حال کشمکش با طرف هاي سومی براي مداخله و پایان ) بین الملل

چهارم، کنشگران در حال کشمکش نسبت به کشمکش ها بی تفاوتند، به طوري که با . بخشیدن به کشمکش رابطه برقرار کنند
پنجم، طرف هاي در حال کشمکش هنگام بروز مشکل رابطه اجتماعی خود را از . رندمی دا بروز نشانه هایی دست از کشمکش بر

طبق نظریه تعادل یک چرخه چهارتایی با چهار پیوند منفی، متعادل محسوب می شود هرچند که تداوم : مثالً. (بین می برند
      )1392بروگمن، (.) چنین چرخه اي تا حد زیادي پذیرفتنی نیست

   
  حاتمفاهیم و اصطال

  :  در این بخش به برخی از پرکاربردترین مفاهیم و اصطالحات رایج در تحلیل شبکه اشاره شده است
گره ها را به دو نوع می توان  )همان(. است) فرد، گروه، سازمان و یا کشور: شامل(بازنمود شبکه اي یک کنشگر  ):تارك( 2گره

  :تقسیم نمود
                                                             
1. Edge 

2. Node 



 

 

  
  

. نامیده می شود» گره اگو«سایر کنشگرانی که با وي مرتبط هستند انتخاب می شود، گره اي که مطالعه روابط او با : خود
)Hanneman & Riddle, 2005(  

    )1392رمضانی و میرزا محمدي، (. نامیده می شوند» 1گره هاي آلتر«سایر گره هاي شبکه به غیر از گره اگو، : غیر خودي
  )g  ,  j  i ( )Jackson, 2010( . هستند، یک پیوند محسوب می شود g شبکهکه هر دو عضو   jو   iرابطه بین دو گره  :پیوند

  . رابطه دارد و بالعکس j با کنشگر iدر یک رابطه غیرجهت دار کنشگر  ):3متقارن( 2رابطه غیرجهت دار
)l

k
: (ni, nj) = l

h
: (nj, ni)  (  

   iبا کنشگر  jبه معناي رابطه کنشگر  ماًالزا j با کنشگر iبطه کنشگر در یک رابطه جهت دار را ):5نامتقارن( 4رابطه جهت دار
l( .نیست

k
: (ni, nj)  l

h
: (nj, ni)( )Martino & Spoto, 2006(  

   )1392رمضانی و میرزا محمدي، (. هر پیوند شامل دو گره می شود که در مجموع به آنها یک لبه گفته می شود :لبه
    شبکه اي یک رابطه اجتماعی نامتقارن بین دو کنشگر است که به صورت یک فلش در نگاره مربوطه ترسیم بازنمود  :6آرك

  )1392بروگمن، (. می شود
  )Srivastava & et al, 2014( .تعداد روابط مستقیمی است که یک گره دارد :7اي درجه مرکزیت

بیشتر تمایل دارند با کسانی رابطه داشته باشند که از لحاظ چنانچه گره هاي مورد بررسی افراد باشند، : 8شبکه هموفیلی
یا خصیصه هاي رفتاري همچون تفریحات، نگرش هاي ... ویژگی هایی نظیر سن، جنس، قومیت، سطح تحصیالت، شغل و 

شبکه هموفیلی تشکیل  مثالً شبکه اي از افراد که ارتباط آنها مربوط به کار یا دوستی می شود،. با آنها مشابهت دارند... سیاسی و 
  )Jackson, 2010(. می دهند

به عنوان مثال شبکه اي که در آن روابط . در آن مورد تحلیل قرار می گیردشبکه اي که چندین نوع رابطه  :9چندگانه شبکه
ا محمدي، رمضانی و میرز(. سببی و خویشاوندي، روابط عاطفی و روابط معامالتی مثل هدیه دادن مورد مطالعه قرار می گیرد

1392(  
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4. Directed Relation 
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6. Arc 
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و هر گره حداقل از  )Jackson, 2010(گروهی از گره ها که یک خرده نگاره را تشکیل داده  ):1مؤلفه(گره هاي درهم رشته 
یعنی؛ در آن یک مسیر به هر  )1392رمضانی و میرزا محمدي، (. طریق یک مسیر به سایر گره هاي همان جزء متصل شده است

  )1392بروگمن، ( .دارد تارك دیگر در شبکه وجود
براساس این تعریف شبکه هاي هموفیلی نیز خوشه . گره هاي درهم رشته اي که نوع ارتباط بین آنها مشابه یکدیگر است :خوشه

   )1392رمضانی و میرزا محمدي، (. محسوب می شوند
هیچ عضوي در  و آن استیگر ه مجاور با هر عضو دجرگهر عضو . که حداقل شامل سه عضو است یخرده نگاره کامل :جرگه
به بیان دیگر، زیر مجموعه اي از کنشگران  )Martino & Spoto, 2006(. که مجاور با همه اعضاي دیگر شبکه نباشد نیست جرگه

   )1392رمضانی و میرزا محمدي، (. که از پیوستگی قوي برخوردارند
در یک نگاره غیرجهت دار یا بین این دو گره . آنهاست بین) آرك هاي(یک دوگان مرکب از یک جفت گره و پیوندها  :2دوگان

عدم (هیچ پیوندي وجود ندارد و یا حداکثر یک پیوند وجود دارد ولی در یک نگاره جهت دار تعداد پیوندها ممکن است صفر 
  .باشد) پیوند متقابل(و یا دو ) پیوند نامتقارن(، یک )وجود پیوند

تعداد پیوندهاي داخل هر سه گان در یک نگاره غیرجهت دار . پیوندهاي بین آنهاست یک سه گان مرکب از سه گره و :3سه گان
  )Martino & Spoto, 2006(. حداقل صفر و حداکثر سه و در یک نگاره جهت دار حداقل صفر و حداکثر شش است

 )Jackson, 2010(.  = ؛ به طوري که   یک چرخه درون یک شبکه عبارت است از مسیر  :چرخه
این مسیر حداقل به دو پیوند . عبارت فوق به این معناست که مسیر چرخه در همان تارکی که شروع می شود پایان می پذیرد

  )1392بروگمن، (. نیاز دارد
  )Srivastava & et al, 2014( .کوتاه ترین مسیر بین دو تارك ):4فاصله ژئودزیک( درجه تفکیک

بعالوه اینکه این  )Martino & Spoto, 2006(. و پیوندهاي بین آنهاست) کنشگر(شامل تعدادي گره ) شبکه(هر نگاره  :ارهنگ
  )1392بروگمن، (. پیوندها ممکن است داراي مقادیر و یا از نوع روابط چندگانه باشند

Gنگاره :خرده نگاره
s 

Gه گره ها و پیوندهايمحسوب می شود در صورتی ک Gخرده نگاره اي از نگاره  
s 

    زیرمجموعه اي از  
بروگمن، (. در بیان ریاضی، هر نگاره اي یک خرده نگاره خودش است )Martino & Spoto, 2006(. باشد Gگره ها و پیوندهاي 

1392(  
         عبارتی  و یا به )Martino & Spoto, 2006() متقارن(نگاره اي که فقط داراي روابط غیرجهت دار  :نگاره غیرجهت دار

  )1392بروگمن، (. لبه هاست
  
  

                                                             
1. Component 

2. Dyad 

3. Traid 

4. Geodesic Distance 



 

 

  
  

lنگاره اي که در آن توسط  :نگاره جهت دار
k

ارتباط می یابد و این رابطه وارونه پذیر   njبا   ni، )یک آرك یا رابطه نامتقارن( 
l( : یعنی. نیست

k
: (ni, nj)  l

h
: (nj, ni  . در اینجاni »و » 1فرستندهnj » نامیده می شوند» 2کنندهدریافت .)Martino & 

Spoto, 2006(  
  )1392بروگمن، (. هستند هاشبکه داراي مقادیر پیوندي که نشانگر قوت پیوند :نگاره مقداردار

  
  تحلیل شبکه اجتماعیتعریف 

به این و  )Helms & et al, 2010(اجتماعی هم یک حوزه تحقیق بین رشته اي و هم یک تکنیک تحلیلی است تحلیل شبکه 
سؤال پاسخ می دهد که ساختار روابط بین موجودات اجتماعی چگونه است و این ساختار چه تأثیري بر سایر پدیده هاي 

. بنابراین اصلی ترین هدف این روش، کشف و تفسیر الگوي پیوندهاي اجتماعی بین کنشگران است )Butts, 2008(. اجتماعی دارد
)Nooy & et al, 2005(  

  
  شبکه از سناریوهاي رقیب تمایز تحلیل

در این قسمت روش تحلیل شبکه در تقابل با سایر روش هاي تحقیق قرار گرفته و با ابطال رویکردهاي به کار رفته در هر یک از 
این شیوه ها براي پاسخ به مسائل مرتبط با تحلیل شبکه هاي اجتماعی، برتري خود را در پاسخ به این گونه مسائل به اثبات    

  )1جدول ( .رساندمی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1.  Sender 

2. Receiver 



 

 

  
  

  وجوه ابطال سایر روش ها در پاسخ به سؤاالت تحقیق متناسب با روش تحلیل شبکه  - 1جدول 
  xروش 

 )سناریوي رقیب(

  ...به این سؤال پاسخ می دهد که 

  )xوجه تشابه روش تحلیل شبکه با روش (

  ...به این سؤال پاسخ نمی دهد که 

  )xکه از روش وجه تمایز روش تحلیل شب(

ش هاي تحقیق
رو

  

کمی
  

تراکم، انسجام، ضریب : اعم از (الگوي پیوندهاي اجتماعی  -  گروه سنجی
در بین کنشگران ... ) خوشه بندي، میزان انتقال یافتگی و 
  یک گروه کوچک به چه صورت است؟

  در گروه شکل گرفته ؟) باندهاي تیمی(چه تعداد دسته  -

تراکم، انسجام، : اعم از (الگوي پیوندهاي اجتماعی  -
در بین ... ) ضریب خوشه بندي، میزان انتقال یافتگی و 

  کنشگران یک شبکه بزرگ به چه صورت است؟

چه تعداد اجتماع در شبکه مورد نظر شکل گرفته  -
  است؟

) به غیر از وضعیت پایگاه(ط بین اعضا ساختار رواب -  میزان وجهه پایگاهی هر یک از اعضاي شبکه چقدر است؟ -  پیمایش
  چگونه است؟

ساختار روابط در گروه هاي کوچکی که به افراد آن  -  شبیه سازي
  دسترسی داریم طبق شیوه بازي کنشگران چگونه است؟

در شبکه هاي اجتماعی بزرگ که امکان دسترسی به  -
   همه کنشگران و بازي همزمان وجود ندارد چگونه 

  ختار روابط را شناسایی کرد؟می توان سا

کیفی
  

  مطالعه 

  موردي

 شبکه اگو در چه وضعیتی قرار دارد؟ -

  میزان شاخص هاي شبکه اگو چقدر است؟  -

  

شناسایی کنشگران شبکه کامل به چه صورت انجام  -
 می گیرد؟

  میزان شاخص هاي شبکه کامل در چه سطحی است؟  -

  تحلیل

  محتوا

مثالً واقعه اي که (باشد  متنحلیل مورد ت چنانچه محتواي -
، ساختار )در آن عده اي از کنشگران مرتبط با هم درگیرند

ترسیم (روابط بین کنشگران درگیر به چه صورت است؟ 
  ) شکل شبکه

کنشگرانی را که در متن از آنها  چگونه می توان سایر -
اندازه شبکه وابسته به متن (یاد نشده شناسایی نمود؟ 

 ) است

  

  
  نیک هاي اجراییتک

  تعیین واحد و سطح تحلیل داده ها
درنظرگرفت، به این صورت که ) نظیر داده هاي پیمایشی(اگرچه می توان داده هاي تحلیل شبکه را همچون داده هاي عادي 

وان نگرش هر فرد که بیانگر رابطه هر فرد با فرد دیگر است به عنرا و ستون ها ) افراد(ردیف ها در ماتریس داده ها همان موردها 
  . خواهد بود» خود«به عبارت دیگر در این صورت هر ستون بیان کننده نگرش هاي . نسبت به فرد دیگر به حساب آوریم

  
  
  
  



 

 

  
  

)Hanneman and Riddle, 2005(  ،است » 1رابطه«اما واقعیت این است که واحد تحلیل در تحلیل شبکه) ،رمضانی و میرزا محمدي
  تأکید داده هاي عادي بر . شبکه اي آشکار می شود بین داده هاي عادي و داده هاي  اصلی تفاوت  است که از همین ج  و )1392

 ,Hanneman and Riddle(. کنشگران و نگرش هایشان است، درحالی که تأکید داده هاي شبکه اي بر کنشگران و روابطشان است

  :شده استارائه  زیر به ترتیب در رابطه با سطوح تحلیلطبقه بندي پنج گانه اي  )2005
  .می پردازد... به موجودیت هاي اجتماعی نظیر اشخاص، سازمان ها، شهرها و : سطح کنشگر
  .شامل دو کنشگر و پیوندهاي احتمالی بین آنها است: سطح دوگان

  . شامل سه کنشگر و پیوندهاي احتمالی بین آنها است: سطح سه گان
  .ی از کنشگران و همه پیوندهاي میان آنها استشامل خرده گروه: سطح زیر مجموعه

  )1388میرزایی، (. شامل مجموعه یا مجموعه هاي معینی از کنشگران و رابطه یا روابط تعریف شده میان آنها است: سطح شبکه
  

  تعیین مرز شبکه 
اي شبکه کار دشواري است؛ معموالً تعیین مرزه. در جمع آوري داده هاي شبکه، تعیین حجم نمونه اهمیت بسیار زیادي دارد

از طرفی، اینکه چه کسانی به شبکه تعلق دارند، همواره قابل . چراکه اعضاي شبکه ها همواره درحال کم و زیاد شدن هستند
  :بیان شده است رویکردبراي تعیین مرزها در مطالعات تحلیل شبکه دو به طور کلی،  .تشخیص نیست

  . که خود کنشگران نیز آن را می دانند استیت کنشگران در آن تا همان حدي مرز شبکه و عضو: 2واقع گرا رویکرد. 1
  .را تأیید می کنند، یک شبکه اجتماعی را تشکیل می دهند دسته اي از افراد در کنار خیابان که گروه اجتماعی بودن خود: مثال

  .مرزهاي شبکه با توجه به هدف محقق تعیین می شود: 3صوري رویکرد. 2
ي یافتن روابط علمی بین دانشمندان یک حوزه می توان همه افرادي را که طی پنج سال اخیر مطلبی در آن زمینه به برا: مثال

هرچند که ممکن است این افراد خود از تعلق به چنین شبکه اي اطالع . چاپ رسانده اند به عنوان جمعیت تحقیق درنظرگرفت
  .نداشته باشند

بدین معنا که در یک شبکه اجتماعی  )1390باستانی و رئیسی، (خیلی دشوارتر می شود؛  اما در مواردي تعیین اعضاي شبکه
در این موارد . محقق نمی تواند از وجود ویژگی مورد تحقیق خود در افراد اطالع داشته باشد )1391میرمحمدصادقی، (بزرگ 

در جریان مطالعاتش بر ) 1979(فرانک  )1390یسی، باستانی و رئ(. استفاده کند» 4گلوله برفینمونه گیري «محقق می تواند از 
روي شیوه هاي نمونه گیري از شبکه هاي اجتماعی، نمونه گیري گلوله برفی را به مثابه شیوه اي زنجیره وار قلمداد می کند؛ 

معموال،ً نقطه ( )Martino & Spoto, 2006(بدین معنا که در گام اول، یک کنشگر از میان مجموعه اي از کنشگران انتخاب شده، 
شروع به صورت طبیعی انتخاب می شود؛ مثالً در بسیاري از مطالعات شروع نمونه گیري گلوله برفی با مدیران اصلی سازمان هاي 

  افراد منزوي شبکه نخبگان نادیده   و خصوصاً بیشتر اجتماع   چنین شیوه اي البته در  . است فرهنگی رایج  سیاسی، اقتصادي و 

                                                             
1. Relation 

2. Realist 

3. Nominal 

4. Snowball  



 

 

  
  

سپس با توجه به موضوع مورد بررسی محقق، او باید سایر کنشگرانی را که  )Hanneman and Riddle, 2005(.) ی شوندگرفته م
حالی که  در. نامیده می شود » خود«شبکه،  اولین کنشگر   این کنشگر به عنوان. دارد، معرفی نماید  آنها رابطه  در آن موضوع با

در گام دوم، کنشگران ناحیه درجه اول . شبکه محسوب می شوند» 1ناحیه درجه اول«سایر کنشگران انتخاب شده توسط وي، 
 … ,K= 1, 2, 3ام،  Kدر واقع براي گام . اقدام به انتخاب کنشگرانی می نمایند که طبق موضوع مورد بررسی با آنها ارتباط دارند

این فرآیند تا زمانی  )Martino & Spoto, 2006(. ودام نامیده می ش Kنیز یک ناحیه درجه اي جدید وجود دارد که ناحیه درجه 
: همچون ییلمعموالً به دال(. ادامه می یابد که یا هیچ کنشگر جدیدي شناسایی نشود و یا محقق تصمیم به توقف آن بگیرد

یل به داشتن روابط البته به دلیل محدودیت در روابط قوي و تما) کمبود زمان، منابع و یا کم رنگ بودن نقش افراد جدید در گروه
  . مبادله اي، تعیین مرزهاي شبکه کار نسبتاً ساده اي است

: اوالً .داراي نواقصی است که ما در اینجا به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم )شبکه خود(رویکرد نمونه گیري گلوله برفی 
یکی از ویژگی هاي بسیار مهم جمعیت ها جاي افراد منزوي در این روش مشخص نیست، درحالی که حضور و تعداد منزوي ها 

شاید این ضعف را بتوان به تمایل بیش از حد این شیوه در بزرگ نمایی براي نشان دادن . براي بسیاري از اهداف تحلیلی است
ا یکدیگر در این شیوه هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانیم همه افرادي را که در یک جمعیت ب: ثانیاً. انسجام شبکه ها نسبت داد

به ویژه اگر نقطه شروع درست انتخاب نشده باشد، ممکن است تمام زیرمجموعه هاي کنشگرانی را که طبق . رابطه دارند، بیابیم
  )Hanneman and Riddle, 2005(.  موضوع مورد بررسی با یکدیگر رابطه دارند، از دست بدهیم

یک شبکه . تمایز قائل می شوند» 2شبکه هاي خود محور«و  »شبکه هاي کامل«در ادبیات شبکه هاي اجتماعی اغلب بین 
نظیر شبکه هایی که از طریق نمونه گیري . خود محور عبارت است از شبکه اي که بر محور یک فرد کانونی، خود، ایجاد می شود

البته . معرفی می گردد بنابراین شبکه کل به این فرد کانونی برمی گردد و هر رابطه اي توسط خود. گلوله برفی حاصل می شوند
این حالت می تواند پیچیده تر از این هم باشد، به عنوان مثال می توان هر رابطه جدیدي را به منزله یک خود مورد بررسی قرار 

: مثال )Martino & Spoto, 2006( .داد و یا اینکه مطالعه محقق براي ایجاد نمونه اي از جمعیت با بیش از یک خود آغاز شود
که اغلب زیر ... ه جمعیت هاي خاصی همچون اجتماع نخبگان، خرده فرهنگ هاي انحرافی، شبکه هاي خویشاوندي و مطالع

  .مجموعه هاي کوچکی از مجموعه هاي بزرگترند
این درحالی است که یک شبکه کامل عبارت است از اطالعات به دست آمده درباره روابط هر کنشگر با همه کنشگرانی که 

به نوعی سرشماري روابط در میان جمعیتی از کنشگران  )نسبت به نمونه گیري(در حقیقت این رویکرد . مرتبط استوي با آنان 
داده هاي حاصل از شبکه کامل تصویر جامعی از روابط جمعیت مورد نظر را ارائه می دهد، چراکه محقق در این رویکرد . است

چنانچه داده هاي مذکور به درستی . نشگران را جمع آوري کرده استداده هاي مربوط به پیوندهاي میان هر دو جفت از ک
عالوه بر این امکان توصیف و تحلیل . تعریف شوند قابلیت اندازه گیري بسیاري از مفاهیم ساختاري تحلیل شبکه را خواهند داشت

گردآوري داده هاي شبکه کامل کار این است که  نقایص رویکرد شبکه کاملاز جمله . ساختارهاي اجتماعی را نیز فراهم می کند
به دست آوردن داده از هر عضو شبکه و داشتن رتبه هر فرد در شبکه حتی در کوچکترین گروه ها نیز . پرهزینه و دشواري است

  ایمیل هاي ارسالی هر جفت از کارکنان یک شرکت به   جمع آوري داده هاي مربوط به: مثال .براي محقق در پی دارد وظایفی را 

                                                             
1. First - Order Zone 

2. Ego - Centric Networks 



 

 

  
  

آنچه در تعیین جمعیت شبکه باید به آن توجه داشت این است که اعضاي شبکه  )Hanneman and Riddle, 2005(. یکدیگر
در جایی خاتمه  روش گلوله برفی، نمونه گیري را  یا در  تعیین کرد و  مرزهاي شبکه را  محدود و قابل شمارش باشند، پس باید 

 Hanneman and( .توجه داشت که رویکرد درست برمبناي سؤال تحقیق انتخاب می شودباید  )1390باستانی و رئیسی، (. داد

Riddle, 2005(  
  

  ابزار گردآوري داده ها
پژوهشگر می تواند براي جمع آوري داده هاي شبکه اي مربوط به انواع روابط اجتماعی از ابزارهایی نظیر پرسشنامه، مشاهده 

اما آنچه که در طرح گویه ها یا  .ون ها، مقیاس ها و حتی گروه سنجی استفاده نمایدمستقیم، مطالعه اسنادي، آزمایش، آزم
پرسش ها و به طور کلی در جمع آوري داده ها باید مدنظر قرار گیرد این است که آنها می بایست طوري طرح گردند که وضعیت 

  :عمل نمود 2دول ج به شیوهمی توان بنابراین . رابطه یا پیوند بین گره ها را آشکار سازند
  

  ابزار مناسب جهت سنجش وضعیت رابطه بین گره ها - 2جدول 
  ابزار  وضعیت پیوند بین گره ها  مسأله

  لیکرت، ترستون، بوگاردوس و افتراق معنایی  )بیان کمی رابطه(شدت یا ضعف پیوند   تا چه حد بین گره ها پیوند وجود دارد؟
  گروه سنجی و پرسشنامه  )برتري در ارتباط(رتباطی گره نقش ا  تا چه حد گره در شبکه محوریت دارد؟

  پرسشنامه، مقیاس، مشاهده و مصاحبه  )نوع و میزان جریان اطالعات(مبادله اطالعات میان گره ها   تا چه حد جریان اطالعات در شبکه وجود دارد؟
  
  )1388میرزایی، (

  
  )روایی( 1اعتبار

در این شیوه الزم است جمع آوري . لیل شبکه، بررسی اعتبار ساختاري استیکی از روش هاي اعتبار سنجی در مطالعات تح
براي تحقق این منظور می توان از چندین نوع ابزار نظیر گروه سنجی، پرسشنامه، . شواهد برمبناي منابع چندگانه انجام گیرد

به این ترتیب . زنجیره اي از شواهد ایجاد کرد عالوه بر این می بایست. براي گردآوري داده ها استفاده نمود... مصاحبه، مشاهده و 
طبق این روش، در صورت ) به عنوان مثال از طریق رجوع به نظریات. (که داده ها، فرآیند تحلیل و نیز یافته ها را مستند ساخت

 & Helms(. وت نمودامکان می توان نتایج تحقیق را با پاسخگویان در میان گذاشته و از این طریق درباره صحت و سقم ابزار قضا

et al, 2010(  
  

  و شیوه تحلیل داده ها نرم افزارها
در حال حاضر خوشبختانه روش تحلیل شبکه از تنوع نرم افزاري قابل توجهی برخوردار است، به گونه اي که می توان گفت 

 ,R, PAJEKسه نرم افزار رایج ترین آن ها. نرم افزار آماري در این زمینه طراحی شده و قابل استفاده است 50بیش از 
UCINET نرم افزار .استR  که نخستین بار توسطRobert   و Ross ،موجود قوي ترین نرم افزار تحلیل شبکه طراحی شد

  و   کشف اجتماعات شبکه ،برنامه نویسی، محاسبه میزان انسجام ساختی ي تحلیل شبکه امکان نرم افزارها  خالف سایر بر واست 
                                                             
1. Validity 



 

 

  
  

این نرم افزار یک نرم افزار چند منظوره محسوب می شود، چراکه به طور . را داراستآمارهاي مربوط به شبکه  نیز انجام سایر
         یاد شده،   البته یکی از نواقص نرم افزار .نیز کاربرد دارد خاص براي تحلیل شبکه طراحی نشده و در زمینه هاي دیگر 

به عنوان مثال، . ي طراحی شده براي این نرم افزار در بعضی از سیستم عامل هاستپکیج هاي نرم افزار عدم پاسخگویی برخی از 
بسیار  UCINETو  PAJEKکار کردن با دو نرم افزار . پشتیبانی می شوند XPگاهی اوقات این پکیج ها تنها توسط ویندوز 

سه بعدي شبکه هاي بزرگ و پیچیده نیز از قابلیت هاي فوق العاده اي جهت ترسیم  PAJEKساده بوده، ضمن اینکه نرم افزار 
هنوز براي این دو نرم افزار امکان برنامه نویسی، محاسبه میزان انسجام و شناسایی اجتماعات شبکه اما متأسفانه . برخوردار است

حلیل حال می خواهیم به شیوه تحلیل داده هاي شبکه اي با استفاده از چند نمونه از شاخص هاي رایج ت. تعریف نشده است
  )Srivastava & et al, 2014( :شده استذکر بدین منظور فرمول هاي مربوط به هر یک از این شاخص ها . شبکه بپردازیم

  .نسبت تمامی پیوندهاي موجود به تمامی پیوندهاي ممکن ):چگالی(تراکم 
  :میزان تراکم در شبکه داراي آرك )1(
  
  :شبکه داراي لبه میزان تراکم در )2(

  

  iرابطه از کنشگر نشان دهنده  برابر با تعداد کل اعضاي شبکه و  بیانگر میزان تراکم شبکه،  ،  2و  1در فرمول هاي 
  .است امk  در شبکه  jبه کنشگر 

  .دیگران خود نسبتی از پیوندهاي واقعی بین دیگران خود و حداکثر تعداد پیوندهاي امکانپذر بین :1ضریب خوشه بندي
 :در شبکه داراي آرك ضریب خوشه بندي )3(
 
  :شبکه داراي لبه در ضریب خوشه بندي )4(

  
حداکثر تعداد پیوندهاي امکانپذر بین برابر با   ، i ضریب خوشه بندي براي کنشگر نشان دهنده  ، 4و  3در فرمول هاي 
  .است iپیوندهاي واقعی بین آلترهاي کنشگر ر بیانگ و  iآلترهاي کنشگر 
 jکه از خود عبور می کنند و همه ژئودزیک ها از   kبه   jنسبتی از ژئودزیک ها از تارك (مجموع بینیت هایی : 2مرکزیت بینیت

    3.خود، دخیلند که در مورد همه جفت هاي کنشگران در شبکه مورد نظر، به جز) از جمله آنهایی که از خود عبور نمی کنند kبه 
)5(    

                                                             
1. Clustering Coefficient 

2. Betweenness Centrality 

  .1به پیوست  ك. ر .  3



 

 

  

  ي بر یک نمونه از تحقیقات انجام شده به روش تحلیل شبکهمرور:  1پیوست 

 1392که در سال »  ایران در فناوري مدیریت و گذاري سیاست حوزه پژوهشگران نویسندگی هم شبکه تحلیل «در مقاله 
هاي رایج تحلیل شبکه که در اینجا مورد بحث قرار گرفتند، به توسط روشنی و همکارانش انجام شده، تقریباً تمامی شاخص 

به طور اجمالی بیان شده  3شماره  جدولفرآیند انجام این تحقیق از داخل مقاله استخراج شده و در . وضوح بررسی شده اند
  .است

  
  ایران در فناوري تمدیری و گذاري سیاست حوزه پژوهشگران نویسندگی هم شبکه تحلیلخالصه اي از مقاله  -3جدول 

سؤال 
 تحقیق

الگوي همکاري میان پژوهشگران حوزه 
سیاست گذاري و مدیریت فناوري در 

 ایران چگونه است؟

مقاله نوشته شده توسط پژوهشگران حوزه سیاست  175 جامعه آماري
پژوهشی   –نشریه علمی   3گذاري و مدیریت فناوري در 

طی سال هاي مرتبط با این حوزه  ISIنشریه  14داخلی و 
1392 -  1387.  

روش 
 تحقیق

تمام شماري مقاله هاي نوشته شده توسط پژوهشگران  تعیین مرز شبکه تحلیل شبکه
نشریه  17حوزه سیاست گذاري و مدیریت فناوري در 

  .داخلی و خارجی

واحد 
 تحلیل

بین ) هم نویسندگی(رابطه همکاري 
 نویسندگان مقاله ها

 

 شیوه تحلیل داده ها

)هاشاخص (  

  .کشف اجتماعات  -ضریب خوشه بندي   -چگالی  سطح کالن

سطح 
 تحلیل

  .مرکزیت بینابینی  -درجه مرکزیت  سطح خرد سطح شبکه

نوع گره 
 ها

)نویسندگان مقاله ها(افراد   R نرم افزار 

محتواي 
 رابطه

 همکاري بین نویسندگان 

)هم نویسندگی مقاله (  

 گروه صورت به دارند تمایل بیشتر حوزه این پژوهشگران یافته ها

 ها آن میان همکاري و بپردازند علم تولید به کوچک هاي
  .است ضعیف

  

طبق این جدول، . یل نشان می دهداین پژوهش را به تفصنتایج حاصل از شاخص هاي مورد استفاده در  4شماره  جدول
 8/0به عبارت ساده تر تنها . به دست آمده است 008/0شبکه هم نویسندگی پژوهشگران این حوزه برابر با ) تراکم(میزان چگالی 

شاخص ضریب . درصد از کل روابط ممکن در این شبکه به وجود آمده است که نشانگر تراکم بسیار پایین روابط در شبکه است
ختلف م) اجتماعات(است که نشان دهنده تمایل نسبتاً باالي اعضاي شبکه به تشکیل خوشه هاي  856/0خوشه بندي معادل 

  . است



 

 

  
  

درصد دو  6/85به این معنا که اگر دو نویسنده به طور جداگانه با نویسنده سومی مقاله مشترکی نوشته باشند، به احتمال 
بر حسب شاخص درجه مرکزیت، ) قابلیت انتقال یافتگی. (نویسنده اول در آینده نیز با یکدیگر هم نویسندگی خواهند داشت

ي نوشتن مقاله در حوزه سیاست گذاري و مدیریت فناوري با قاضی نوري بیش از سایر نویسندگان میزان تمایل نویسندگان برا
این جدول اولویت بندي نویسندگان براي هم نویسندگی با سایر نویسنگان این حوزه از اولویت اول تا نهم مشخص البته در . است

  . شده است
  

                 محاسبه رایج ترین شاخص هاي تحلیل شبکه   -4جدول 

  شیوه تحلیل داده ها

 چگالی

  )تراکم(

ضریب 
خوشه 
 بندي

)مؤلفه ها(کشف اجتماعات   مرکزیت بینابینی درجه مرکزیت 

 نام
 مؤلفه

 تعداد
 گره ها

 تعداد
 یال ها

 

 چگالی
 مؤلفه

ارتباط 
یبیرون  

 افراد شاخص

 رتبه

       نام
 نویسنده

 میزان

 رتبه

           نام
میزا نویسنده

ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.008 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.856 
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 طباطبائیان 8 0.157 2.52 83 33
 قاضی نوري

    اعرابی
  صوفی

  

1 

 

 

  نوري قاضی
22 

  نوري قاضی  1

3070 

B 24 30 1.25 0.109 8  قاضی نوري
ریاحی  
  نریمانی

  طباطبائیان 2

19 

  حسینی 2

1447 

C 17 30 1.76 0.221 9  حسینی
  الیاسی

  نقی زاده 3

12 

 1243  طباطبائیان 3

D 13 22 1.69 0.282 2      باقري
  عبدي

  باقري 4

11 

 819  باقري 4

E 11 15 1.36 0.273 3       ثقفی
  اخوان

  صوفی 5

11 

 641  ثقفی 5

F 10 18 1.80 0.4 0 10  گودرزي 6  دانائی فرد 

 552  الیاسی 6

G 9 14 1.56 0.389 0 10  الیاسی 7  آراسته 

 512  اعرابی 7

H 9 12 1.33 0.333 0 416  فرد تقوي 8 9  نیرومند 8  جعفر نژاد 

I 8 9 1.13 0.321 0 375  صوفی 9 8  حسینی 9  قانعی راد 



 

 

  

بدین معنا . در رابطه با شاخص مرکزیت بینابینی نیز قاضی نوري نویسنده اي است که رتبه اول رابه خود اختصاص داده است
کوتاه ترین مسیر بین هر دو نویسنده دیگر قرار گرفته و به تبع آن از موقعیت مهمی  که نویسنده مذکور بیش از دیگران در

درباره شاخص مرکزیت بینابینی نیز رتبه هاي اول تا . برخوردار بوده و همچنین نقش ویژه اي در گردش اطالعات در شبکه دارد
است که ) اجتماع(ماژول  79این محققان داراي  به طور کلی، شبکه مورد بررسی) 4شماره  جدول. (نهم شبکه مشخص شده اند

اجتماع اصلی در  9بنابراین تنها . گره وجود دارد، مورد بررسی قرار نگرفته اند 8بنابر فرض تحقیق اجتماعاتی که در آنها کمتر از 
 اجتماع هر شاخص راداف. (به تفکیک رنگ نشان داده شده 1 شکلاین شبکه وجود دارد که به همراه افراد شاخص هر اجتماع در 

  ).بینابینی انتخاب شده اند مرکزیت شاخص اساس بر
  

  فناوري مدیریت و گذاري سیاست پژوهشگران نویسندگی هم شبکه - 1شکل 

  



 

 

  

معرفی تعداد افراد شاخص در هر اجتماع برمبناي محاسبه ده درصد تعداد گره هاي هر اجتماع و گرد کردن اعداد به دست 
نویسنده به عنوان افراد شاخص این اجتماع  4گره وجود دارد و  33تعداد  Aبه عنوان مثال در اجتماع . ستآمده به سمت باال

 33(با رنگ زرد مشخص شده است، بیشترین تعداد نویسندگان  1 که در شکل Aاجتماع  4 براساس جدول. معرفی شده اند
نسبت یال به گره که نشان دهنده شدت ارتباطات میان اعضاي . درا دارا می باش) یال 83(و باالترین میزان هم نویسندگی ) گره

تأیید  Aنیز وجود چنین الگوي روابط پیچیده اي را در اجتماع  1 بیشترین مقدار را دارد و شکل Aهر اجتماع است، در اجتماع 
ت این اجتماع با گره هاي بیرون ارتباط با بیرون که برحسب تعداد یال ها سنجیده می شود، نشان دهنده تعداد ارتباطا. می کند

گره و  24با  Bاجتماع . است و میزان تمایل نویسندگان این اجتماع را به همکاري با نویسندگان سایر اجتماعات نشان می دهد
م یعنی تمایل به ه. بسیار پایین است B، نسبت یال به گره در اجتماع  Aاما برخالف اجتماع . یال در مرتبه دوم قرار دارد 30

به این معنی که ارتباطات . از ساختار ستاره اي برخوردار است Bاجتماع . است Aنویسندگی در بین آنها بسیار کمتر از اجتماع 
 این هاي گره نویسندگی هم به تمایل. حول محور یک نفر شکل گرفته و ارتباطات بین سایر افراد این اجتماع پایین است

در مرتبه بعدي قرار گرفته که از بیشترین میزان ارتباط با  Cاجتماع  .است ارتباط 8 دیگر تاجتماعا نویسندگان سایر با اجتماع
 Cقرار دارند که میزان ارتباط با بیرون آنها بسیار کمتر از اجتماع  Eو  Dپس از آن اجتماعات ). ارتباط 9(بیرون برخوردار است 

  . ودبوده و در اجتماعات بعدي این ارتباطات کامالً قطع می ش

. به طور کلی، در بین اجتماعات شبکه مورد بررسی تمایل به برقراري ارتباطات درونی بسیار بیشتر از ارتباطات بیرونی است
ارتباطات  Aمثالً در اجتماع . البته برقراري ارتباط در درون اجتماع نیز در برخی اجتماعات از الگوي خاصی تبعیت می کند

 Aبنابراین اجتماع . ویسندگان مشاهده می شود که بیانگر تمایل به همکاري اعضا با یکدیگر استمتعدد و متنوعی در بین همه ن
از ساختار ستاره اي پیروي می کند و در واقع متمرکز بر یک گره مرکزي  Bدرحالی که اجتماع . ساختاري درهم فرو رفته دارد

و تعامالتشان ارتباط چندانی با نویسندگان اصلی این حوزه  از الگوي خاصی پیروي نمی کنند F, G, H, Iولی اجتماعات . است
اجتماع  4اجتماع اصلی  9چراکه از . نکته دیگر آن است که ساختار اجتماعات این شبکه از نوع منفصل و جزیره اي است. ندارد

گره  8ین اجتماعاتی که کمتر از ارتباط با بیرون دارند، همچن 3اجتماع دیگر حداکثر  2هیچ ارتباطی با سایر نوسندگان نداشته و 
همه این موارد نشان دهنده ارتباط پایین و همکاري ضعیف بین پژوهشگران حوزه سیاست . داشته و در شکل نشان داده نشده اند

  .گذاري و مدیریت فناوري در ایران است

   نتیجه گیري

عی از رویکردهاي نظري و تکنیکی خاصی روش هاي تحقیق در علوم اجتمابه این دلیل که به طور کلی می توان گفت، 
بنابراین، روش تحلیل شبکه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با تکیه بر . تبعیت می نمایند، از راهبردهاي ویژه اي نیز برخوردارند

ج مفاهیم و نخستین راهبرد روش تحلیل شبکه، استخرا. اصول تئوري و فنی خود راهبردهاي مخصوص به خود را دنبال می نماید
  مورد استفاده آن نظیرمفاهیم بر این اساس، محوري ترین . نظریه بنیادین شبکه و گراف است از دو  شاخص هاي تحلیل ساختار 

  



 

 

  

     تحلیل هاي آماري و شاخص هاي تحلیل ساختار شده اند و از بطن اصول نظریه شبکه استخراج  اًعمدت... اجتماع، انسجام و 
هاي داده یکی دیگر از تمایزات راهبردي روش تحلیل شبکه نسبت به سایر روش ها کاربرد  .راف انجام می گیردمبناي نظریه گ بر

در قلمداد می گردد که رابطه  در این شیوهواحد تحلیل بدین ترتیب . بویژه هنگام تحلیل با رویکرد شبکه کامل استرابطه اي 
که معادل با شیوه هاي نمونه گیري در سایر روش هاي تحقیق است، سومین راهبرد  .استقابل بررسی  خرد و کالنسطوح 

در این شیوه می باشد که هر یک از آن ها تعیین مرز شبکه براساس سه رویکرد عمده واقع گرا، صوري و نمونه گیري گلوله برفی 
بزاري وارد عمل می شوند که در پس از تعیین مرزهاي شبکه راهبردهاي ا. به تناسب سؤال تحقیق می بایست به کار گرفته شوند

... گروه سنجی، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و این مورد نیز به تناسب مسأله تحقیق یکی از ابزارهاي رایج تحلیل شبکه همچون 
اسی طبق اصول اسعموماً  البته باید این امر را در نظر داشت که اعتبار سنجی ابزار در این شیوه. مورد استفاده قرار می گیرند

ي پس از گردآوري داده ها و با ورود به مرحله تجزیه و تحلیل داده، کاربرد راهبردهاي نرم افزار .انجام می گیردروایی ساختار 
بسیاري در خصوص محاسبه شاخص هاي تحلیل شبکه طراحی شده در این باره باید اشاره نمود که نرم افزارهاي . آغاز می گردد

    سرانجام با . قابلیت هاي چشمگیري را در این زمینه ارائه نموده اند  UCINETو R ،PAJEKهاي که از میان آنها نرم افزار
ظرفیت هاي  در نظر گرفتن قابلیت هاي مفهومی این شیوه که برخاسته از تئوري هاي خاص تحلیل شبکه است و همچنین

تفسیر  الگوي پیوندهاي اجتماعی فراهم   کشف  و جهتامکانات ارزشمندي  آن می توان گفت، روش تحلیل شبکهی تکنیک
   .است ساخته
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