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سخنی با خوانندگان
«سپس ،به کاتبان و نویسندگانت بنگر و بهترین آن ها را بر کارهای خود بگمار...
کاتبان و نویس�ندگانی برگزین که قدر خود را بشناس�ند ،چون کس�ی که به قدر خود ش�ناخت
ندارد ،دیگران را هم نمی شناسد».

«برگرفته از نامه ی  53نهج البالغه به مالک اشتر»

اگرچه نوشتن و پرداختن زکات علم از توصیه های اکید بزرگان و گواه بر کرامت اهل دانش است ،اما
امروزه پرداختن به انگیزه ها و اهداف نوشتن بیشتر جلوه می کند .بی شک این که چه کسی می نویسد

مهم نیس��ت ،اما این که چرا و به چه پشتوانه ای می نویس��د ،درخور تأمل است .ما معتقدیم که چاپ
روزاف��زون کتاب های به اصطالح «زرد» که خالی از هرگونه نوآوری و بی توجه به اس��تانداردهای
چاپ کتاب و نیازهای مخاطبان اس��ت ،حاصل تفکر بازاری مستولی بر جامعه ی نشر است .بی پرده

آن که عنوان پر زرق و برق ،دستاویز قرار دادن مضمون های نو با هدف فروش باال و طویل کردن

سیاهه ی سابقه ی علمی ،نمی تواند دلیل محکمی برای چاپ و نشر کتابی باشد که خواننده ی مشتاق

با صرف هزینه های نه چندان کم آن را تهیه می کند؛ به امید آن که چیزی از آن بیاموزد.
باید پذیرفت که انگیزه ی نوش��تن کم از محتوای نوشته نیست و بین این دو رابطه ای مستقیم

برقرار اس��ت .اگر انگیزه از نوش��تن ،تولید دانش باشد ،بی شک نویس��نده از قلم بی محتوا وکم عمق
پرهی��ز می کن��د و اگر دغدغه ی دان��ش و فرهنگ زخم خورده در میان باش��د ،ناش��ر تنها به عنوان
پرطمطراق بسنده نمی کند.
و چقدر امروزه ،فرهنگ و دانش این مرز بوم که گرفتار آفت بی انگیزگی و زخم هوس اس��ت،

نیازمند ناشران و نویسندگانی است که نیت شان کمک به رشد دانش و ارتقای فرهنگ جامعه است و
به راس��تی که التیامی بر این درد نیست مگر نویسندگانی که قدر خود و دیگران را می دانند و خوب

می فهمند که کتاب ،ابزار س��ودجویی های مغرضانه نیست و می  کوشند تا خود را از هرگونه شهوت
نام و رسم و ثروت تهی کنند.

انتش��ارات کیان رایانه ی س��بز خود را بری از عیب و خطا نمی داند ،ام��ا همواره بیش از پیش

می کوش��یم تا در راستای تولید علم و نشر کتاب های پرمحتوا ،دس��ت نویسندگانی که انگیزه ی پاک
دارند را فشرده و در کنارشان باشیم و از خداوند متعال می خواهیم که در این مسیر صعب و پرخطر

در س��ایه ی لطف و عنایت خود از آن چه به عهده ی ما نهاده ش��ده ،س��ربلند و پیروز برآییم.

انتشارات کیان رایانه ی سبز

مقدمهی مؤلف
وقتي براي نگارش پاياننامهي كارشناس��ي ارش��دم ،به فكر بررسي ش��بكههاي اجتماعي افتادم،
حت��ی از وجود رش��تهاي تخصصي بهنام «تحليل ش��بكهي اجتماعي» بيخبر ب��ودم .هرچه تحقيق
در اينب��اره ميديدم ،غيرس��اختاري و فردگرا بود .بهجز يكي دو عنوان كت��اب ،كه بهنوبهي خود
مش��كلهايي مثل گنگي ترجمه داش��تند ،منبع مناس��بي در بازار يافت نميشد و استادهاي دانشگاه
هم از مباني و روشهاي تحليل س��اختاري ش��بكههاي اجتماعي ،بيخب��ر بودند .بهمرور و پس از
ي دو ماه جس��توجو و خواندن كتابهايي از حوزهي ارتباط��ات كامپيوتري گرفته تا جامعهي
يك�� 
اطالعاتي ،باالخره به مقالهه��ا و كتابهاي مرجعي برخوردم كه از روشهايي آماري و ك ّمي براي
تحليل ساختاري شبكههاي اجتماعي اس��تفاده ميكردند .اين ،آغاز آشناييام با علم تحليل شبكهي
اجتماعي بود .گس��ترهي منابع اين ميدان چنان گسترده بود ،كه ناچار شدم كار را رها كنم و شش،
هفت ماه از صبح تا ش��ب به مطالعه و ترجمهي منابع اين رش��ته بپردازم .حاال كه به گذش��ته نگاه
ميكنم ،ميبينم شايد اگر منبعي مناسب در اين زمينه به زبان فارسي نوشته شده بود ،زمان كمتري
را صرف جستوجو ميكردم.
فكر ميكنم يكدندگي و جانس��ختيام هم به دردم خورد! ش��ايد اگر روزهاي نخست نااميد
ميش��دم ،يا سراغ منابع انگليس��ي نميرفتم ،اگر از ترجمه ميترسيدم و غم نانم از شوق آموختن
بيشتر بود ،امروز اين كتاب نوش��ته نميش��د .براي همين است كه مينويس��م .تا «من»هاي ديگر
بسياري كه شايد يكدندگي و سماجتم را ندارند ،عطاي ايدههاي نابشان را به لقايش نبخشند و با
پيشزمينهاي كه اين كتاب در اختيارشان قرار ميدهد ،آسانتر در مسير دلخواه قدم بردارند .بماند
كه ك م هم در اين ميدان نظريهپردازي نامستند و گمانهزني بياساس وجود ندارد .خود اين امر نيز
مزيد بر علت شد تا لزوم وجود منبعي جامع را در اين حوزه حس كنم .نقشي كه اين نظريهپردازيها
ميتواند در گمراه كردن دانش��جويان و عالقهمندان حوزهي شبكههاي اجتماعي بازي كند ،به نظرم
آنقدر مهم هست كه بتواند دستكم بخشي از آتيهي بدنهي مطالعاتي اين ميدان را به بيراهه برد.
البته ،اتفاقهاي خجس��تهاي نيز در اين مدت افت��اده؛ برگزاري (هرچند پراكندهي) كارگاههاي تحليل
ش��بكههاي اجتماعي يا تش��كيل نخستين هستهي تخصصي مطالعاتي ش��بكههاي اجتماعي بههمت
تنيچند از فعاالن اين حوزه ،نش��ان از آغاز توجه بهخصوص به اين رش��ته در كشورمان دارد ،كه
البته بس��نده نيست .اميدوارم انتشار اين كتاب بتواند نقطهي آغازي باشد براي توجه بيشتر اهالي
علم به اين ميدان و البته انتشار و تاليف كتابهايي جامعتر و كاملتر.

ميالد ميرمحمدصادقي
پاییز 1391
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مقدمه
«ما در عصر شبكهها زندگي ميكنيم» (اسميت و ديگران ،2011 ،ص .)1 .عصري كه در آن شکلگیری
شبکههای گوناگون اجتماعی آنالین ،شیوههای ارتباطی و اطالعرسانی نويني به عرصهی گستردهي

ارتباطات اجتماعي معرفي كرده اس��ت .س��ایتهای ش��بکههای اجتماع��ی از محبوبترين مقاصد
س��الهای اخیر ش��دهاند (كاماس��كور )b2007 ،a2007 ،و در تنها چند دههي اخير ،ميلياردها نفر با

اس��تفادهي خالقانه از رسانههاي اجتماعي و با اتصال به شبكهاي جهانگستر ،زندگيشان را تغيير
دادهاند« .ما از رسانههاي اجتماعي استفاده ميكنيم تا دوستان و خانوادههایمان را بهخود نزديكتر

كنيم ،به همسايگان و همدانشگاهيانمان دسترسي يابيم ،به بازار محصوالت و خدمات نيرو بخشيم»
(هانس��ن و ديگران ،2011 ،ص ،)4 .و حتی بر محدوديتهاي مكاني و زماني فائق آييم و گاه ،مانند

آنچه در تحولهای اخير خاورميانه ديدهايم ،جريانهاي قدرتمند (موافق و مخالف) اجتماعي به راه
بيندازيم و از جامعههایمان تصاويري تازه ،با ابعادي نوين به جهان عرضه كنيم.

همزم��ان با اين محبوبيت ،مطالعهي س��اختارها ،ش��يوهها ،مزيته��ا و تأثيرهاي ارتباط در

ش��بكههاي اجتماعي اهميتي فراوان يافته اس��ت .در دهههاي اخير« ،علم شبكهها» (واتز2007 ،؛ نقل
شده در لويز و ديگران ،2008 ،ص )2 .گسترش يافته و به ميداني پيشرفته از تحقيق علمي اجتماعي
بدل شده است.

نش��ريات تخصصي (مثل ش��بكههاي اجتماعي )1و كنفرانسهاي تخصص��ي (مثل كنفرانس

ش��بكهي اجتماعي بينالمللي س��انبلت )2به گس��ترش سريع نظريهي ش��بكه و روشهاي آن كمك
ميكنن��د .مجموعه دادههاي پيچي��دهي بزرگی ــ از مطالعهی طولی ملی س�لامت جوانان گرفته تا

پیمایش اجتماعی عمومی ( )3GSSــ متغیرهای ش��بکه را بهش��کلی روزافزون ثبت کردهاند (لويز و
ديگران ،2008 ،ص.)2 .

دانش��مندان علم شبکه دریافتهاند که ش��بکههای اجتماعی ممکن است دسترسی به دیگران را

با افکار و دیدگاههای متفاوت امکانپذیر کنند ،یا ممکن اس��ت زمانی که از دیگرانی ش��بیه به هم و

با پیوندهای نزدیک تش��کیل ش��وند ،دیدگاهها را محدود کنند (برت« .)2004 ،ش��بکههای اجتماعی،

فرصته��ا و محدودیتهایی را فراهم میکنن��د که بر نگرشها و رفتارهای فرد اثر میگذارد» (برت
و دیگ��ران2004 ،؛ نقلش��ده در ژو و دیگران ،2009 ،ص .)3 .پ��س ،دریافت محدودیتها و امکانات
1. Social networks
2. Sunbelt
3. General social survey

تحلیل شبکههای اجتماعی با NodeXL

بالقوهی شبکههای اجتماعی ،چه برای محققان شبکه و چه برای مؤسسان آن ،امری الزم و حیاتی

اس��ت« .مطالعهی روابط اجتماعی میتواند به آش��کاری سازوکارهایی کمک نماید که تعیینکنندهی
توسعههای اجتماعیاند و آنها نیز بهنوبهی خود شرایط تداوم ،وقفه و ایجاد روابط ،و نیز تجربههای

شخصیای را که این روابط موجبشان میشوند ،تنظیم میکنند» (بروگمن ،1389 ,ص.)14 .

بر این اساس به نظر میرسد برای تحلیل تأثیر ارتباطهای میانفردی و جمعی در شبکههای

اجتماعی ،نیاز به ایجاد ش��مایی کلی از الگوی رابطه در آن باش��د .اين ش��ماي كلي در علم ش��بكه،

از طري��ق «تحليل ش��بكهي اجتماعي ،»1يعن��ي تحليل و توصيف عيني و علم��ي امكانات ،مزيتها و
محدوديتهايي كه جاگيري افراد نس��بت به ديگران ،در تواناييها و ناتوانيهاي آنها و جمع ايجاد

ميكند ،ميسر ميشود.

در كتاب حاضر تالش ش��ده اس��ت مفاهيم ،نظريهها و روشهاي تحليل شبكههاي اجتماعي

بهش��كلي ساده ،مختصر و جامع معرفي ش��ود .فصل اول ،مفاهيم بنيادي شبكه را توضيح ميدهد.

سعي كردهام اين فصل را بهگونهاي بنويسم كه دانشجويان و عالقهمندان ناآشنا با مفاهيم حوزهي

تحليل شبكه ،با مطالعهي آن ،گام به گام با ادبيات شبكهاي آشنا شوند و پس از اتمام فصل در درك
مفاهيم تخصصي اين ميدان ،مش��كلي نداشته باش��ند .بنابراين گاه ،نياز به توضيح بيشتر و سطح

انتزاع پايينتر بوده است.

پس از آشنايي با مفاهيم ،در فصل دوم برخي نظريههاي كاربردي اين حوزه ،تشريح و معرفي

شدهاند .چارچوب اصلي مباحث فصل دوم ،ترجمهي نوشتهها و مقالههايي است كه پژوهشگر نامي
ميدان تحليل ش��بكههاي اجتماعي ،اس��تفان پ .بورگاتي 2تدوين و منتشر كرده است .عالوه بر اين،
هرجا نياز به توضيح بيشتر بوده ،يا كمبود برخي نظريههاي كاربردي را حس كردهام ،نس��بت به
رفع اين نقص يا كمبود اقدام كردهام.

در مطالعهي فصل سوم با روشهاي نمونهگيري رايج در حوزهي تحليل شبكههاي اجتماعي

آش��نا ميش��ويد .عالوه بر روشهاي موجود ،ش��يوهي نمونهگي��ري جديدي را بهنام «ش��يوهي
نمونهگيري جامع گلولهي برفي خوشهاي» معرفي كردهام و كاربردها ،مزيتها و مراحلش را شرح
دادهام .انتظار ميرود با خواندن اين فصل بتوانيد در عمل به شيوهاي مناسب از شبكههاي اجتماعي

نمونهگيري كنيد.

1. Social network analysis
2. Stephen P. Borgatti
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مقدمه

و س��رانجام در فصل آخر ،ش��يوهي كار با نرمافزار نودايكسال 1را بهش��كلي كامل تشريح

كردهام .س��عي بر آن شده با استفاده از مثالها و تصويرها ش��يوهي كار با اين نرمافزار بهشكلي
ن مشكلي نداشته باشد و بتواند شخص ًا به تحليل شبكههاي
توضيح داده شود كه مخاطب در كار با آ 
اجتماعي بپردازد.

در پايان ،فكر ميكنم اين كتاب را در يك تقسيمبندي كلي ميتوان به دو بخش نظري و عملي

ب دربارهي شيوههاي نمونهگيري و كاركرد نرمافزارهاي موجود
تقسيم كرد .با توجه به فقدان مطل 

تحليل شبكههاي اجتماعي و بهخصوص شبكههاي اجتماعي آنالين ،در زبان فارسي ،دو فصل آخر
اين كتاب ميتواند براي كس��اني كه قصد تحليل عملي ش��بكههاي اجتماعي را دارند ،مفيد باشد .به

یاد داش��ته باش��ید کتاب به شیوهای نگاشته شده است که مخاطب ناآش��نا با مفاهیم و اصول علم
تحلیل شبکهی اجتماعی ،همراه با صفحههای آن با اصول تحلیل شبکهی اجتماعی آشنا شود .هرچه

در کت��اب پیشتر روید ،با واژگان و اصطالحهایی تخصصیتر روبهرو میش��وید که با پیشفرض
آشنایی با مباحث مطرحشده در فصلهای پیش��ین کتاب ،نگاشته شدهاند .بنابراین پیشنهاد میکنم
در صورتی که با تحلیل ش��بکهی اجتماعی آشنا نیستید ،از نخستین صفحههای کتاب ،با مباحث آن
همراه و همگام شوید و هیچیک از مباحث آن را ناخوانده نگذارید.

1. NodeXL
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فصل1
مفاهیم شبکهای

وقتي در مورد تحليل شبكهي اجتماعي صحبت میکنیم ،از چه حرف ميزنيم؟
«خوب ...شغل شما چيه؟»

«من يه تحليلگر شبكهي اجتماعي هستم».

«اوه ،پس شما پول ميگيريد تا تو فيسبوك بازي كنيد؟»
1

اين گفتوگو بهطرز وحش��تناكي بارها در زندگي يك تحليلگر ش��بكهي اجتماعي رخ ميدهد.

و پاس��خ «تحليل ش��بكههاي اجتماعي خيلي گس��تردهتر از بازي تو فيسبوكه» ،آن را متوقف
نميكند (وتوات و كوزنتسو.)2011 ،

مدتي پيش در حاش��يهي يكي از نشستهاي تخصصي پژوهش��گران رسانههاي اجتماعي ،يكي از

دانشجويان دكتراي علوم ارتباطات اجتماعي كه از حوزهي مطالعاتيام خبر داشت ،رو به من كرد و
پرسيد« :يه سؤال بزرگ برام پيش اومده ...تحليل شبكهي اجتماعي رابطهي چيزها رو مطالعه ميكنه
و يه سري عدد و رقم به دست ميياره ...خوب كه چي؟!»

بار اول نبود اين س��ؤال را ميشنيدم .قبل از آن ،اس��تادها و دانشجويان بسياري اين سؤال

را پرس��يده بودند .تجربهي قبلي ب ه من ثابت كرده بود ،چنين تصوري از تحليل شبكهي اجتماعي يا

چنين گفتههايي كه تحليل شبكهي اجتماعي را چيزي فراتر از «تصويرسازيهاي بچگانه»« ،توضيح
 .1فیسبوک ( :)Facebookیک سایت اینترنتی است که جزء بزرگترین شبکههای اجتماعی آنالین به شمار میرورد.

تحلیل شبکههای اجتماعی با NodeXL

واضحات» يا «فرمولبازيهاي عجيب و غريب» نميداند ،ناشي از عدم آشنايي با اين رشته ،مفاهيم

آن و نتايجيست كه در سدهي گذشته به دست آورده است.

ده سال پيش ،ميدان تحليل شبكهي اجتماعي ،علمي جداافتاده بود .تحليلگران شبكهي اجتماعي،

نخالههايي بودند كه از س��وي جريان اصلي جامعهشناسي و علوم رايانه رد ميشدند و تكنيكهاي
رياضيات��ي عجيب و غريبي را ب��هكار ميبردند تا به گونههايي از دادهها قوت بخش��ند و تصاوير
زيبايي ارائه كنند كه فهم و نتيجهگيري از آنها بهجز براي جامعهي محدود خودشان ،بسيار سخت

بود .جمعآوري دادههاي ش��بكهي اجتماعي امري بسيار مشكل بود؛ بيشتر دانشجويان اين ميدان

بر مجموعهاي از دادههاي كوچك و اس��تاندارد كار ميكردند و بهندرت جس��ارت ب ه خرج ميدادند
تا دادههاي خودش��ان را بس��ازند .ظهور اينترنت اجتماعي 1همهچيز را تغيير داد .هر روزTwitter ،

2

دادههاي ش��بكهي اجتماعياي به اندازهي كل دادههاي ميدان در دهس��ال گذشته ايجاد ميكند؛ هر

س��ايت رسانهي اجتماعي ،يك ( APIبرنامهي كاربردي) براي بازيابي آسان دادهها تهيه كرده است
و بس��ياري از دولتهاي دنيا دادههايي براي تكنيكهاي تحليل شبكهي اجتماعي در اختيار محققان

قرار ميدهند (وتوات و كوزنتسو.)2011 ،

در طول سالهای اخیر پدیدهی شبکههای اجتماعی آنالین شروع به انتشار کرده است و جنبههای

محاسباتی مهمی نیز مطرح شدهاند .چندین سرویس شبکهی اجتماعی گسترش یافتهاند که بیشترشان

میلیونها کاربر را در زمانی بسیار کم گردآوردهاند (کاتانز و دیگران .)2010 ،اوته 3و روسیو)2002( 4
مقاالت تحلیلگران شبکهی منتشرشده میان سال  1984و  1999را بررسی کردند و نشان دادند ،هرساله

رش��دی تقریب ًا خطی در تعداد حوزههای قائمبهذاتی که در آنها رویکرد تحلیل شبکه بهکار گرفته شده
است ،وجود داشته است (فریمن2004 ،؛ بورگاتی و کیدول2012 ،؛ بورگاتی و هالجین.)2010 ،

اما متأس��فانه در ايران هن��وز براي اثبات لزوم پژوهش در اين زمين��ه ،در حالي كه بيش از

 80س��ال از عمر رش��تهي تحليل ش��بكهي اجتماعي در جهان ميگذرد ،تحليلگر شبكه ،ناچار است
ب��ا همان قضاوتها و جبههگيريهايي دس��توپنجه نرم كند كه نخس��تين محققان تحليل ش��بكهي

اجتماعي دنيا نرم كردهاند .اين در حالي اس��ت كه از قرار معلوم ،براي مثال ،نهادهاي دولتي ايران
به اهمي��ت و قدرت اثرگذاري ش��بكههاي اجتماعي آنالين پي بردهاند و بودج��هاي نيز براي ايجاد

شبكههاي اجتماعي فارسيزبان و وطني ،اختصاص دادهاند .اما تنها ايجاد شبكهي اجتماعي آنالين،

يا سيس��تمي اداري ،بهمعناي موفقيت آن نيست .اين ،مهم است كه بدانيم عالوه بر مسائل تكنيكي و
 .2از شبکههای اجتماعی آنالین بزرگ.
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1. Social Internet
3. Otte
4. Rousseau

فصل اول /مفاهیم شبکهای
زيرساختي ،درون يك شبكهي اجتماعي ،چه ميگذرد .نقاط خاصي از شبكه توانايي بيشتري براي
اثرگذاري ،نشر افكار و اطالعات دارند و نقاطي هم دورافتاده و راكد هستند .بدون دانش صحيح از

اين نقاط ،افراد 1و خوش��هها 2نميتوانيم پيشبيني كنيم چگونه ميتوانيم از اين زيرساخت استفاده

نماییم .نميتوانيم سرمايهي مالي يا اطالعاتيمان را در نقاطي با بازدهي مناسب از شبكه خرج كنيم
و در نتيجه ،حتی در ش��بكهاي كه «خودمان بنيانگذارش هس��تيم» نميتوانيم هس��تههاي انگيزشي،

نخب��گان ،و مروجان اصلي جامعه را بشناس��يم .ما نه برآوردي از گنجاي��ش اطالعاتي و رابطهاي
شبكهمان خواهيم داشت و نه خواهيم توانست به درستي عامالن و «دالالن» اطالعاتي شبكهي بههم
پيچيدهي گاه ،چندين ميليون كاربريمان را بيابيم .همانطور كه يك مدير ،اگر به ساختار رابطهاي و

حلقههاي واسط مجموعهاش آشنا نباشد ،نخواهد توانست ايرادها ،اشتباهات و حتی افراد ارزشمند
و فعال را در شبكهي اجتماعي ادارياش بشناسد و آنها را اصالح ،يا تقويت كند.

ما با استفاده از روش تحليل شبكهی اجتماعی ميتوانيم عوامل پشت پردهي تحركات اجتماعي

را شناسايي كنيم و به نتايج علمي و راهكارهاي عملي مناسبي دست يابيم.

از اي��ن گذش��ته ،اين علم ،تاكن��ون يافتههاي نظري بس��ياري به علومي مانند روانشناس��ي،

جامعهشناسي ،علوم ارتباطات اجتماعي ،مردمشناسي و غیره پيشكش كرده است.

بگذاريد مثالي بزنم ،در تحليلي كه در س��ال  1390و  1391بر روابط كاربران خوشهي ادبي

فارس��ي ش��بكهي اجتماعي آنالين فيسبوك داشتم ،در كنار يافتههاي ديگر به اين نتيجه رسيدم كه
تمام افراد مركزي در خوش��هي ادبي كاربران ايراني اين ش��بكه ،افراديان��د كه در دنياي بيروني،

ش��ناخته شده هس��تند .اين يافته با برخي گمانهزنيها دربارهي ش��كلگيري يك قشر فعال مركزي
«صرف ًا شبكهاي» مطابقت نداشت .يافتههاي تحقيق نشانداد حتی يك نفر از كاربران فعال شبكهاي
كه در جهان بيروني ش��ناخته شده نباشند ،نتوانس��ته بود به جايگاهي مركزي در خوشهي ادبيات

کاربران فارس��یزبان ش��بكهي اجتماعي آنالين فيسبوك دس��ت يابد و فرضيهي شكلگيري قشر

«روشنفكر صرف ًا شبكهاي» را در این خوشه رد كرد (ميرمحمدصادقي.)1391 ،

چنين يافتههايي تنها با روش تحليل ش��بكهي اجتماعي قابل دس��تيابي است و البته ديديم و

خواهيم ديد ،علم تحليل ش��بكهي اجتماعي با «عددبازي»اي كه دوس��ت دانشجوي من ميپنداشت،
تفاوتي بسيار دارد.

در اين ميان ،بهنظر ميرسد بهترين راه براي گريز از چنين ابهامهايي ،ارائهي تصويري جامع

از مباني علم تحليل ش��بكهي اجتماعي ،س��نجهها ،روشها و اهداف آن باشد .در اين فصل نگارنده
تالش خواهد كرد ،تا حد امكان به اين مقصود نزديك شود.

1. Individual
2. Cluster
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شبكهي اجتماعي

ي هس��تند؛ از زماني كه كسي به كسي كمك كرده است ،شبكههاي
ش��بكههاي اجتماعي بسيار قديم 
اجتماعي ،حتی اگر آشكار نبودند ،وجود داشتهاند.

برخالف چيزي كه محس��نيان راد در گفتوگو با روزنامهي اعتماد تاريخ  1391/1/14اعالم

ميكند ،نخس��تين استفاده از اصطالح «شبكهي اجتماعي» به سال ( 1954و نه حدود  40سال پيش)
و بارنز( 1و نه ميلگرام )2برميگردد (واسرمن و فاست1994 ،؛ نظریهها و کاربردهای تحلیل شبکهی

اجتماعی .)2011 ،البته گمانهزنيهاي پراكندهاي هم در اينباره موجود هس��ت ،اما هيچيك ،دستكم
تا آنجا كه من خبر دارم ،اسمي از ميلگرام نميبرند.

يك ش��بكه دربردارندهي مجموعهاي از كنشگران 3يا گرهها 4همراه با مجموعهاي از پيوندها

5

با گونههايي خاص از رابطه (مثل دوس��تي) اس��ت كه آنها را به هم وصل ميكند .بافت پيوندها در

ش��بكه ،س��اختاري خاص ايجاد ميكند و گرهها موقعيتهايي را درون اين ساختار اشغال ميكنند.
بيشتر دارايي نظري تحليل شبكهی اجتماعی ،شامل توصيف ساختارهاي شبكه (مثل جهان كوچكي

بودن) و موقعيتهاي گره (مثل مركزيت) و ارتباط دادن اين دو به پيامدهاي فردي و گروهي است.

مهم است بدانيم ،اين محقق است كه با انتخاب مجموعهاي از گرهها و گونهاي از پيوند ،يك شبكه را

تعيين ميكند (واسرمن و فاست1994 ،؛ بورگاتي و هالجين.)2010 ،

ی ش��بکهایِ
مفهوم ش��بکهی اجتماعی ــ مجموع��های از اتصالهای میانفردی که مزایای آت ِ

ی مهمی در تحقیقهای اجتماعی
جاگیریِ  6اجتماعی میتواند از میان آنها جریان یابد ــ نقش انگیزش ِ
ایفا میکنند؛ بنا به تعریف دانشمند سیاسی ،رابرت پاتنام« ،7سرمایهی اجتماعی ،همان شبکههاست»
(سانتوس و برت.)2006 ،

تحليل شبکهی اجتماعی

در عل��م اجتماعی ،رویکرد س��اختاریای 8که مبتنی بر مطالعهی کنشهای متقابل میان کنش��گران
اجتماعی است ،تحلیل شبکهی اجتماعی نام دارد.

1. Barnes
2. Stanley Milgram
3. Actors
4. Nodes
5. Ties
6. Exbeddedness
7. Robert Putnam
 .8نوعی از تحقیق که اتصالهای میان اشیای مورد مطالعه را بررسی میکند ،تحقیق ساختاری نام دارد.
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فصل اول /مفاهیم شبکهای

به بياني س��ادهتر ،علم تحليل شبكهي اجتماعي ،علم تحليل و مطالعهي ساختاري روابط ميان

افراد ،چيزها يا افراد و چيزهاست.

روابطی که تحلیل ش��بکهی اجتماع��ی مطالعه میکند ،معمو ً
ال آنهایی هس��تند که موجودات

جاندار انس��انی را متصل میکنند؛ اما روابط اجتماعی مهم افراد میتوانند اجتماعی از موجودات را
که انسان نیستند ،به هم وصل کنند؛ مثل مورچهها ،زنبورها ،آهوان کوهی یا زرافهها؛ یا ممکن است

کنش��گرانی را که اص ً
ال فرد نیستند به هم متصل کنند .محققان شبکه اغلب اتصالهای میان گروهها
یا س��ازمانها و حتی دولتهای ملی یا اتحادهای بینالمللی را بررس��ی میکنند (واسرمن و فاست،

1994؛ فریمن ،2004 ،هانسن و دیگران2011 ،؛ وتوات و كوزنتسو.)2011 ،

علم تحلیل ش��بكهي اجتماعي نسبت ًا جديد اس��ت ،با ريشههايي در اوايل قرن بيستم كه بر دو

قرن تالش و تحقيق رياضيدانان در حوزهي گراف و گونهشناسي 1استوار است .نظريهي شبكهي

اجتماعي و تحليل آن مجموعهي نس��بت ًا متأخر از ايدهها و روشهايي اس��ت كه در طول  80س��ال
گذشته گسترش يافتهاند.

با استفاده از تحليل شبكه ،ميتوانيد مجموعههاي پيچيدهاي از روابط را بهمثابهي نقشههايي

(يعني ،گرافها يا نگارههاي گروهي )2از س��مبلهاي متصل تجس��م كنيد و سنجههاي دقي ِ
ق اندازه،
ش��كل و تراكم ش��بكه را بهمثابهي يك كل و موقعيت هر عنصر را درون آن محاس��به كنيد .تحليل
ش��بكهي اجتماعي به ش��ما كمك ميكند الگوهاي موجود درون مجموعههاي نهادهاي مرتبط را كه
شامل مردم هستند ،تجسم و بررسي كنيد (هانسن و ديگران.)2011 ،

در چند كلمه ،تحليل ش��بكهي اجتماعي ( )SNAرا ميتوان بهمثابهي «مطالعهي روابط انساني

برمبناي نظريهي گراف» توصيف كرد (واسرمن و فاست1994 ،؛ وتوات و كوزنتسو.)2011 ،

فريمن چهار ويژگي الزم و اصلي را براي تعيين ميدان تحليل شبكهي اجتماعي نوين برميشمارد:

 .1تحليل شبكهي اجتماعي توسط بينشي ساختاري مبتني بر پيوندهايي كه كنشگران اجتماعي
را به هم متصل ميكنند ،برانگيخته ميشود.

 .2بر پايهي دادههاي علمي نظاممند بنا شده است.

 .3تا حد زيادي براساس تصويرسازي گرافيكي است.

 .4بر استفاده از مدلهاي محاسباتي و رياضياتي تكيه دارد (فريمن.)2004 ،

1. Topology
2. Sociogram
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تحلیل شبکههای اجتماعی با NodeXL

تمركز تحليل ش��بكهي اجتماعي ميانِ ،و نه درونِ ،مردم اس��ت .در حاليكه روشهاي سنتي

تحقيق علوم اجتماعي مانند پيمايشها ،بر افراد و ويژگيهايش��ان (مثل جنس��يت ،س��ن و درآمد)

تمركز ميكنند ،دانش��مندان ش��بکه نه تنها بر کیفیتها و تواناییهای درون آنها تمرکز دارند بلکه

توج��ه وی��ژهای بر پیوندهایی که افراد را ب��ه هم متصل میکنند نیز دارند .اي��ن تغيير در تمركز از
دادههاي خصوصيتي به دادههاي رابطهاي ،بهنحوي چش��مگير ب��ر چگونگي جمعآوري ،نمايش و

تحليل دادهها اثر گذاش��ته است .چشمانداز شبكه به مجموعههاي پيوندها ميان يك جمعيت مينگرد
و س��نجشهايي ميس��ازد كه موقعيت هر فرد يا نهاد را درون ساختار تمام روابط شبكه ،توضيح
ميدهد .موقعيت يا مكان يك ش��خص يا تارك در رابطه با تمام ديگران ،در تحليل شبكهي اجتماعي
مفهومي ابتدايي است.

بسياري از تبيينهاي شبكهاي بهجاي خصوصيتهای شخصي ،در الگوي پيوندهاي اطراف يك

فرد دنبال داليل پيامدها ميگردند .در تبيين شبكه «دانستن چه كسي» اغلب مهمتر از «دانستن چهطور»
است .رويكردهاي شبكهاي مالحظه كردهاند مردم متفاوت در اوضاع و موقعيتهاي اجتماعي مشابه،

اغلب به شكلهايي مشابه عمل ميكنند (واسرمن و فاست1994 ،؛ هانسن و ديگران.)2011 ،

وظیفهی عمومی دیگر تحلیل ش��بکهی اجتماعی ،کش��ف تودهها و زیرمجموعههای گرههایی

اس��ت که نقشهایی مشابه را بازی میکنند یا جایگاهی بهخصوص را در یک شبکه اشغال کردهاند

(واسرمن و فاست1994 ،؛ رینگتون و دیگران2005 ،؛ نقلشده در کاتانز و دیگران2010 ،؛ بورگاتی
و کیدول2012 ،؛ بورگاتی و هالجین.)2010 ،

این رویکرد ،س��بب بهدس��ت آوردن مفهومي مركزي ميش��ود؛ روابطمان ،كنار هم بودنمان،

مشخص ميكند ما كه هستيم و چهگونه كنش ميكنيم .شخصيتمان ،تحصيالتمان ،گذشتهمان ،نژادمان،
قوممان ،همه با الگوي روابطمان كنش متقابل دارند و نشانهايي پاكناشدني بر آن ميزنند.

بنابراي��ن ،با مش��اهد ه و مطالعهي اين الگوها ،ميتوانيم س��ؤالهاي بس��ياري را در بارهي

جامعهمان پاسخ دهيم (وتوات و كوزنتسو.)2011 ،

تحليل ش��بكهی اجتماعی اس��تدالل ميكند ك��ه تبيينها دربارهي موفقيتها يا شكس��تهاي

س��ازمانها ،اغلب در ساختار روابطش��ان ،كه فرصتهاي كنش متقابل را فراهم و محدود ميكنند،

يافت ميشود (ولمن1988 ،؛ نقلشده در هانسن و ديگران.)2011 ،

در پايان بايد بدانيم ،برخی محققان حوزهي شبكههاي اجتماعي ،تحقيق بر شبكههاي اجتماعي

آنالين را در س��ه سطح تقس��يمبندي كردهاند ،س��طح نخست كه به تحليل س��اختاري و زيربنايي
موقعيته��اي افراد و توصيف امكانات و محدوديتهاي بالقوهي جاگيريش��ان نس��بت به ديگران
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