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و  ويراد یها مرتبط با شبکه یها صفحه علمی در بابمطالعه  روش

 ی و کیفی()با رويکرد ترکیبی کمّ یمجاز یاجتماع یها در شبکه یونيزيتلو

 1*تبار اکبر اکبری ، علیپور ابراهیم اسکندری
 

 چکيده

هاي  ط با شبکههاي مرتب اي براي معالعه در خصو  صفحه  هدف مقاله حاضر، معرفي و ارائه شيوه
هاي اجتماعي مجازي است. به اين منظور، رويکـردي ترکيبـي بـراي     راديو و تلويزيوني در شبکه

انجام پژوهش پيشنهاد شده است؛ هدف از اتخاذ اين رويکرد، امکان به کارگيري همزمان رويکـرد  
  وشنگـاري اسـت کـه از ر    نظري شبکه اجتماعي، روش تحليل شبکه اجتماعي و نيز روش شبکه

هـاي   رود و امکان ارائه تحليلي متناسب با فااي شبکه هاي جديد در اين حوزه به شمار مي تحقيق
سازد. دليل پيشنهاد و ارائه ايـن شـيوه    اجتماعي مجازي را از نظر هر دو بعد محتوا و فرم، مهيا مي

سـاختار  پذيري آن با موضوع است. در اين شـيوه، پژوهشـگر از سـعح     معالعه، تناسب و انععاف
کند  ارتباطات و نيز شبکه روابط موجود ميان کنشگران در خصو  موضوع مورد معالعه آغاز مي

تواند شامل عمق و شدت تمايالت  پردازد که مي و سپس به بحث درباره محتواي اين ارتباطات مي
اي  هاي معمول و رايج بدون رويکـرد شـبکه   کنشگران نسبت به موضوع باشد و در کل با پژوهش

همزمان کالبد و ساختار   هاي رويکرد ترکيبي، امکان معالعه بسيار متفاوت است زيرا يکي از ويژگي
 شبکه در کنار محتواي ارتباطات است

 
 نگاري، تحليل شبکه اجتماعي، رويکرد ترکيبي هاي اجتماعي مجازي، شبکه شبکه ها: کليد واژه

                                                      

  :دانشجوي دکتراي مديريت رسانش، دانشگاه امام رضا )ع(نويسنده مسئول        e.eskandari@gmail.comEmail:  

 دانشجوي دکتراي رفاه اجتماعي، دانشگاه عالمش طباطبايي *

 12/8/92پذيرش نهايي:        2/6/92تجديد نظر:        4/4/92ريخ دريافت: تا

mailto:e.eskandari@gmail.com


114  1392 زمستان/  (76)پياپي  4هاي ارتباطي/ سال بيستم/ شماره  پژوهش 

 مقدمه 

 يهـا  فراتر از حـوزه  يو بستر ديجد ليعامت يامروزه فضا ي،نترنتيا ياجتماع يها شبکش
و  يمجـاز  ياز زنـدگ  نينو يها با اراکش مفهوم شبکش نياند. ا فراهم آوردهي ارتباطات سنت

متفـاوت بـا معـادالت     ييو معنا يفرهنگ يها انيبا بن ،يبريبش عنوان جامعش سا ؛يا شبکش
ـ پد نيـ واجهش بـا ا م يها راه ريشناخت و تدب ياند. برا شده داريپدي رمجازيجامعش غ  ده،ي

اسـت؛ چـرا کـش مواجهـش بـا       يضـرور  ي، امـري مجـاز  يفضا يشناخت اعماق فرهنگ
در آنها، مانند مواجهش  يروابط جار يمعرفت يها انيبدون شناخت بن ياجتماع يها شبکش
 خواهد بود.   ها شيبا سا

با توجش بـش اينکـش پـژوهش حاضـر، رويکـرد عمليـاتي و کـاربردي خاصـي بـراي          
گيران ايراني دارد و بش دنبال توجش و تمرک  بر روي رفتـار آناليـن    ران و تصميمپژوهشگ

در ايـن نـوع    ياصـل  هاي اجتماعي مجازي بـوده اسـت، مسـئلش    کاربران ايراني در شبکش
فرهنگ  خردهبا تمرک  بر مجازي  يشبکش اجتماع يعموم يفضاها بايد توجش بش  پژوهش
تعـامالت   وهيموجـود در آن و سـطح و شـ    يهـا  تيمطالعش هو  ي، از طريرانيکاربران ا

ـ يکاربران ا نشيدر زم يبش شناخت اکتشاف يابيدست يشبکش، برا نيکاربران در ا يجار  يران
 باشد. يشبکش اجتماع

ـ ادر  ي در جهـان و همچنـين  نترنتيا ياجتماع هاي ظهور و گسترش شبکش  طـي  راني
، 1پوتنـام و  20، ص1386 ،ي)کوثر ها تيسا نيا يگذشتش و سرعت رشد اعضا هاي سال
و نيـ  آمـار    2هاي مؤسسـش اينترنـت و زنـدگي امريکـايي پيـو      (، پيمايش170، ص2000

شاهدي بر اين امر هستند. ايـن   4و آمارهاي سايت الکسا« 3آمار اينترنت جهاني»مؤسسش 
 ياجتمـاع  هـاي  رسـانش  نيکاربران و مخاطبان ا اي از گسترش لحظش يحاک آمار همچنين
و  5يبريهمانند جنـگ نـرم، جنـگ سـا     يميمفاه گر،يد يسو است. از رانينوظهور در ا

 يشده است، همگـ  ليکشور تبد يعموم يدر فضا جيرا يبش بحر روزهموارد مشابش کش ام
 بـا وجـود  در کانون آنها اـرار دارنـد.    ياجتماع يها اشاره دارند کش رسانش ييها دهيبش پد

ـ   اتير نشـر د نـش يزم نيـ کش در ا يمباحث گوناگون و متعدد افکـار   نيمختلـف و همچن
با رويکرد ترکيبي  معدودي يو دانشگاه يعلم هاي دارد، تاکنون پژوهش انيجر يعموع

                                                      

1. Putnam       2. Pew       3. internet world stats 

4. Alexa        5. cyber war 
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صـورت   يهـا  پـژوهش  ،گـر يد ياست. از سـو  رفتشيحوزه صورت پذ نيدر انگر  و کل
زمـان خـاص و    کيـ در  يمـورد  يها يو بش صورت بررس يبش شکل مقطع اي  يگرفتش ن

و  يعمـوم  يها يژگيو ي،و اجمال يبش شکل کل اياست و  رفتشيت پذمحدود صور اريبس
ـ ا اغلـب شده است. در  يررسشبکش ب يشناخت تيجمع بش طور عمده بـا   ،هـا  پـژوهش  ني

ظهـور سـخن بـش     نـو  دهيپد نيا يها و فرصت دهاياز تهد ،يو فن يپرداختن بش موارد کل
بـا مبنـا اـرار    بش طور عمـده   از مطالعات ذکر شده، يبرخ ن،يرفتش است. عالوه بر ا انيم

 رفتـش يصـورت پذ  هـا  گونش شـبکش  ني( ايرانيا ري)غ يکاربران خارج جيها و نتا دادن داده
 نـش يزم نيـ در ا ياکتشاف ي ـ فيدستش اول توص يها ضرورت انجام پژوهش ،رو  نياست. از ا
ـ ا راتيثأکش سخن از تـ  يطيدر شرا ،ني. بنابرادشو ياحسار م يبش خوب  هـا در  شـبکش  ني
آنهـا،   کپارچشيو اکتشاف  فيو توص يا شياست، ل وم شناخت پا اريبس يجمع هاي رسانش
 ياسـ يو س يفرهنگـ  ،ياجتمـاع  راتيثأالزم است بش ت چنان کش ؛ابدي يدوچندان م تاهمي
 .  ميتوجش داشتش باش شياز پ شيب ياجتماع يها رسانش نيا

 ،هاي اجتمـاعي مجـازي   مطالعش و پژوهش علمي در باب شبکش ريدر مس نيادم آغاز
آنهـا، بـش   در  جيحاکم بر ارتباطات را يفضا ني، روابط و همچنها شناخت ساختار شبکش
ـ بـر پا  يپژوهش براي اين منظور، الزم است. هاست اين شبکش ژهعنوان فلسفش و کاروي  شي

صورت پذيرد، تا بتوان در مـورد کـاربران    يرانيکاربران ا يها تيالحاصل از فع يها داده
هـا بـش    ني بش طور خاص اظهار نظر کـرد و بـراي اسـتفاده بهتـر آنهـا از ايـن شـبکش       ايرا

 ري ي پرداخت. برنامش
ساختار، اواعد و روابط حـاکم بـر   مقالش حاضر، چگونگي مطالعش و بررسي موضوع 

سـيما و   و هاي اجتماعي مجازي در ابال صفحات مرتبط بـا صـدا   تعامالت کاربران شبکش
تـدارک   ،پـژوهش صـورت گرفتـش نيـ      است. هدف از لوي يونيهاي راديويي و ت شبکش
هاي اجتماعي  شبکش تياز ماه تر آنان  يشناخت عمآشنايي پژوهشگران و  يبرا يا نشيزم

 است.  ها بودهو روابط موجود در آن مجازي

 پژوهش با رويکرد ترکيبی اهداف

ي مجـازي بـا   هـاي اجتمـاع   اهداف اصلي پژوهش با رويکرد ترکيبي براي مطالعش شـبکش 
 تواند مواردي از اين دست باشد: تمرک  بر موضوعي خاص مانند راديو و تلوي يون مي
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هـاي   هاي معرفتي کاربران شبکش و اعضاي صفحات مرتبط با شبکش بررسي ماهيت و بنيان
 تلوي يوني و راديويي داخلي و خارجي و دستيابي بش دانش اکتشافي در اين زمينش

و فرهنگ حاکم بـر جريـان    1تاري ارتباطات شکل گرفتش در شبکشدستيابي بش الگوي ساخ
 اي داخلي و خارجي هاي رسانش ارتباطات )تعامالت در بستر شبکش( با تمرک  بر شبکش

صـفحش   3يا دنبال کـردن  2ابتدا شناسايي ساختار اصلي تعامالت اعضايي کش پسنديدن
تاري اصـلي در شـبکش و   هـاي سـاخ   اند و سپح شناسايي زيرگروه خاصي را اظهار کرده

 افراد تأثيرگذار در اين ساختار  
کشف و رم گشايي شيوه تعامالت و ارتباطـات و معـاني متضـمن آن در خصـوص     

 اي داخلي و خارجي هاي رسانش شبکش
نگر از شبکش اجتماعي مجازي بـش عنـوان    مجموعش اين اهداف، شناختي روشن و کل

توانـد بـش عنـوان زيربنـايي بـراي       خت ميدهد. اين شنا يک رسانش اجتماعي بش دست مي
هـاي ايـن پديـده از طريـ  شـبکش       برداري حداکرري، مـانع از آسـيب   ري ي و بهره برنامش

اي ب رگ در ايران شـود.   سيما بش عنوان يک سازمان رسانش و راديويي و تلوي يوني يا صدا
ايج کار تا حدي نگر در اين پژوهش، نت بودن و نگاه کل از سوي ديگر، بش دليل يکپارچش 

 اي مخاطبان ني  خواهد بود. هاي رسانش کننده نوع ذايقش و گرايش تبيين

 پژوهش هپيشين

کـار و   و هـاي کسـب   ( درباره رابطش بـين سـاخت شـبکش   1998) 4بر اسار نتايج پژوهش بار
سسات کوچک محلي را در صـنايع سـنتي   ؤفريقا، کارآفرينان فقيري کش ماها در  عملکرد بنگاه

هـاي همبسـتگي بـا هـدف مبادلـش       انـد کـش وي آن را شـبکش    انند، بش چي ي شکل دادهگرد مي
کـاهش   ،هـا  نامد. کـارکرد اول ايـن شـبکش    اطالعات شخصي درباره سلوک و نيات اعضا مي

 در ،تـر  تـر و وسـيع   هـاي بـ رگ   بنگـاه  ،و مقابلش با شرايط نامطمئن است. در مقابـل  مخاطره
در دانـش   هـا اعضـاي آن  و بش اين ترتيب،اند  ند، ادغام شدهکن هايي کش ايجاد نوآوري مي شبکش

اوري و بازارهاي جهاني با هدف روشن افـ ايش سـود بنگـاه، تـوان توليـدي و      مربوط بش فنّ
 (.  1384ترجمش خاکباز و پويان،  ،6و نارايان 5ولکاکبش نقل از اند ) سهم بازار سهيم

                                                      

1. social network structure        2. like       3. follow 

4. Baar                    5. Wolcok     6. Nariyan 
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رکرد حمايتي پيوندهاي اـوي و  ( در تحليلي نظري، بش بررسي کا1385به اد دوران )
از ديـدگاه تحليـل شـبکش     ضعيف اجتماعي در ابال انواع فشـارهاي روانـي ـ اجتمـاعي    

اجتماعي و رابطش آن با اعتياد بش مواد مخدر و همچنين ترک آن پرداختـش اسـت. وي بـا    
واسـط، م ايـاي    رايانـش هاي رو در روي اجتماعي با شبکش ارتباطات  مقايسش شبکش تعامل

براي برخورداري مطلـوب و مناسـب از خـدمات     ،ايجاد شده گي تاز دوم را کش بش ششبک
حمايتي شـبکش روابـط اجتمـاعي در پيونـد زدن افـراد شـامل مـواردي چـون نداشـتن          

داند. وي در نهايت با تکيش بـر ايـن وااعيـت کـش      محدوديت زماني، مکاني و فضايي مي
از نظـر تعـداد بـش خـود اختصـاص داده      نويسان ايراني رتبش سوم جهان را  شبکش وبالگ

نشـان  گستردگي اسـتفاده از ايـن ابـ ار در بـين جوانـان ايرانـي،        دارد؛ ، اظهار مي1است
ـ  از طريـ  تـوان   هاي چت فارسي زبان، مي با توسعش وبالگستان و اتاق دهد کش مي مين أت

اعي، واسط در شـبکش روابـط اجتمـ    رايانشچتر حمايتي گسترده و دايمي شبکش ارتباطات 
هر سش گروه در خطر گرايش بش مواد مخدر، معتاد بـش مـواد مخـدر و در حـال تـرک را      

  مورد حمايت ارار داد.

هـاي سـاختاري،    ( در پژوهشي بش بررسي ويژگـي 1386) هيکويي باستاني و صالحي
انـد. فـرض اصـلي     پرداختـش  تعاملي و کارکردي شبکش اجتماعي زنان و مردان در تهـران 

کش زنان و مـردان بـش دليـل تفـاوت در سـاختار زنـدگي و بـش دليـل         اين است  پژوهش
آنچش شبکش روابط زنان و مـردان  سرمايش اجتماعي متفاوتي دارند. هاي جنسيتي،  نابرابري

 اسـت کـش از  هـاي زنـان و مـردان     هـا و محـدوديت   سـازد، فرصـت   را از هم متماي  مي
  .گيرد نشئت ميها در جامعش  برابر امکانات و فرصتناهاي جنسيتي و توزيع  نابرابري

( در پژوهشي بش بررسـي اثـرات اسـتفاده از اينترنـت بـر      1385محسني و همکاران )
اند. بر اسار نتـايج ايـن پـژوهش،     پرداختش هاي تهران نت ان واي اجتماعي کاربران کافي

اي  روز و ان واي اجتماعي پاسخگويان رابطـش  ميان زمان استفاده از اينترنت در طول شبانش
از اينترنـت موجـب    جمعـي و گروهـي  معنادار و معکور وجود دارد. همچنين استفاده 

  ده است.شکاهش ان واي اجتماعي 

هـاي اجتمـاعي در    ( در تحليلي نظري بش بررسي نقش شبکش1386پور ) محمود شارع
تحليـل   و بـا اي  پرداختش است. او با تکيش بر ديدگاه شبکش هاي آموزشي بازتوليد نابرابري

                                                      

 در زمان انجام آن تحقي  .1
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کيـد  أنقطش تمرک  ديدگاه شبکش اين است کش بـش جـاي ت   کند؛ اظهار مي ،ساخت اجتماعي
هاي فردي آنان، ساختار روابط بين کنشگران را مورد توجـش اـرار    بر کنشگران و ويژگي

اي و فـرض شـبکش بـش عنـوان سـرمايش       دهد. او با استفاده از چارچوب تحليل شـبکش  مي
گيرد کش برخورداري از رابطش حمايتي با عـامالن   ش مياجتماعي براي فرد، در نهايت نتيج

  شرط الزم براي پيشرفت در نظام آموزشي و همچنين موفقيت شغلي در آينده است. ،نهادي

کنند کـش   پژوهش خود را اين گونش مطر  مياصلي   ( پرسش1999) 2و ولمن 1نتهم
ع روابط بين شخصـي  برخورداري از نعمت اينترنت رايگان و پرسرعت، چش اثري بر انوا

 اسـت حاکي از ايـن   پژوهش آنان. نتايج گذارد افراد با دوستان، بستگان و همسايگان مي
کش اينترنت از طيفي از پيوندهاي اجتماعي اوي و ضعيف، اب اري، عاطفي، اجتمـاعي و  

صـرف محفـوظ و محـدود     اي رايانـش کند. روابط، بش ندرت در ارتباط  نسبي حمايت مي
دارند. همچنـين   جريانبش صورت ترکيبي از تعامالت آنالين و آفالين  شترو بي مانند مي

ارتباط جهاني، عمده فعاليت  نوعي فنّاوريتوان اينترنت براي خدمت بش عنوان  با وجود
  کنند. آنالين، ميان افرادي است کش ن ديک يکديگر زندگي يا کار مي

هاي مربوط بش آثار  از پژوهشحليل محتواي تعدادي بش ت پژوهشي،( در 1998) 3پستم 
اند. بر اسار چارچوب نظـري   پرداختش ها اي بر نفوذهاي اجتماعي در گروه ارتباطات رايانش

، عواملي کش بش طور سنتي بش عنوان عوامـل از بـين برنـده فردگرايـي شـناختش      پژوهشاين 
اي،  رايانـش گـروي يـا تعامـل از طريـ  يـک شـبکش        شوند، مانند ترکيب گمنامي و ذوب مي

ـ  ،و از اين طري  کند را تقويت ميبرجستگي گروهي و انطباق با هنجارهاي گروه  ثير بـر  أت
هـا حـاکي از اثـر     هـاي نيمـي از پـژوهش    . يافتشبخشد شدت ميهاي اجتماعي را  مرزبندي

کش بـراي بسـياري از کـاربران،      طوري  هاي اجتماعي است. بش تخريبي اينترنت بر مرزبندي
صرف نظر از زمان و مکـان   ،در حرکت آزاد و اابليت آن در اتصال افراد ،جذابيت اينترنت

و سـرعت فراگيـري نـوآوري، ارتبـاط      فنّـاوري نهفتش است. با توجش بش مقيار جهاني اين 
 دارد.   عقيدتيثير آشکاري بر درهم شکستن مرزهاي مليتي، نژادي، زباني و أت اي رايانش

ررسي رابطـش بـين شـبکش اجتمـاعي، اعتمـاد      اي، بش ب ( در مطالعش2008) 5و چان 4چو
انـد. نمونـش آمـاري     پرداختـش  گذاري دانش سازماني اجتماعي و اهداف مشترک با اشتراک

                                                      

1. Hampton        2. Wellman        3. Postmes 

4. Chow          5. Shan  
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کنـگ بـوده    هاي تجـاري هنـگ   نفر از مديران شرکت 190مورد بررسي در اين پژوهش 
نـش  گذاري دانش، تفـاوتي بـين دا   ها، پاسخگويان هنگام بش اشتراک است. بر اسار يافتش

ـ   هاي اجتماعي و اهداف مشترک بش نهان و آشکار اايل نبودند و شبکش داري بـر   اطور معن
نگرش نسبت بش اشتراک داوطلبانش دانش و همچنين هنجارهاي ذهني در مـورد اشـتراک   

در هـاي اجتمـاعي و اهـداف مشـترک بـر تمايـل و خواسـت         ثير داشتند. شبکشأدانش ت
ـ سـازمان اثـر معکـور دا   گذاري دانش در درون  اشتراک خصوص اي بـين   رابطـش  و درن

  د.وش مياعتماد اجتماعي با هنجارهاي ذهني و نگرش نسبت بش اشتراک دانش مشاهده ن
اي با عنوان تحليل شبکش اجتمـاعي، بـش بررسـي عملـي يـک       ( در مقالش2007) 1مولر

بـر اسـار شـاخص     .پرداختش اسـت  گرايانش در مورد گسترش اشتراک دانش روش عمل
وضـو  بـر     بش پژوهشي،سسات ؤم مياندروني، ارتباطات دروني در  ـ  باطات بيرونيارت

  دارد.سسات مختلف غلبش ؤارتباطات بيروني بين م

( در پژوهشي، بش بررسي اـدرت سـرمايش اجتمـاعي شـبکش در ارتباطـات      2006لي )
حاصـل   جنوبي پرداختش است. بر اسار نتايج نفر از دانشجويان کره 512 مياندر  آنالين
سرمايش اجتماعي شبکش کش در اجتماعات آنالين شـکل گرفتـش و حفـظ    ، پژوهشاز اين 
دارد. اين نتايج با ايـن وااعيـت    ها رابطش مربت داري با کسب پايگاه طور معنا شود، بش  مي

کـش   صورتبش همان  ،طور مکرر  توانند بش شود کش اعضاي اجتماعات برخط مي تبيين مي
افـرادي کـش در   . بش عمل آورندديگر پشتيباني احساسي يککنند، از  ياطالعات را منتقل م

انـد بـا فعاليـت     فضاي وااعي سرمايش اجتماعي شبکش ندارند، در فضاي مجازي توانسـتش 
 . جايگ ين بيابند  اينترنتي سرمايش اجتماعي شبکش

دارد کـش   هاي اين پـژوهش، اظهـار مـي    ( بر اسار يافتش2002) 3و ديويح 2گرينفيلد
هاي تجاري امريکايي، امکان دسترسي بـش اينترنـت را بـراي کارکنـان خـود       کرر شرکتا

هـايي کـش مـورد     درصد از شـرکت 70اند. بيش از نيمي از کارمندان و حدود  فراهم کرده
هـا،   درصـد از شـرکت  82انـد. بـيش از    اند، بش اينترنت دسترسي داشتش بررسي ارار گرفتش

اينترنت در محل کـار انديشـيده بودنـد کـش مـوارد      هايي براي نحوه دسترسي بش  سياست
کـرد. بـا وجـود ايـن      استفاده صحيح و ناصحيح از اينترنت را در محـل کـار معـين مـي    

درصـد از  60رو هسـتند. بـيش از   هاي امريکايي با مشکلي جدي روبش ها، شرکت سياست
                                                      

1. Muller      2. Greenfield       3. Davis 
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درصـد از  30ها، کارکنان خود را بش دليل استفاده نادرست از اينترنـت، جريمـش و    شرکت
انـد. پـرداختن بـش     آنها برخي از کارکنان خود را بش همين دليل، از محل کار اخراج کرده

گذاري يا خريد در محل کار، از  موضوعات مستهجن، چت کردن، بازي اينترنتي، سرمايش
  عوامل جريمش يا اخراج اين کارکنان بوده است.

 پژوهشادبيات 

اي از روش کمـي و کيفـي اسـت،     ترکيبي، آمي ه در اين بخش، با توجش بش اينکش رويکرد
هاي موجود در رويکـرد   ابتدا روش تحليل شبکش اجتماعي، بش عنوان يک نمونش از روش

 اند. شده نگاري بش عنوان يک روش کيفي معرفي نگاري و شبکش کمي و سپح روش مردم

 تحليل شبکه اجتماعی

نگـر و از بـاال، بـش     عي نگاه کـل روش تحليل شبکش اجتماعي و ني  رويکرد نظري آن، نو
توانـد يـک شـبکش     ارتباطات ميان افراد، کنشگران و فعاالن شبکش است؛ ايـن شـبکش مـي   

ها و غيرجانداران و ... باشد. اما در بحث حاضر، بش  اجتماعي، کاري، رابطش ميان مولکول
مـورد   هاي اجتماعي کش در آنها رابطـش ميـان کنشـگران انسـاني     مطالعش آن دستش از شبکش
شود. تالش شده است با استخراج ساختار ارتباطـات و الگـوي    توجش است، پرداختش مي

هاي ساختاري مبتني بر نظريش گـراف در   گيري از مدل رابطش ميان اين کنشگران و با بهره
رياضيات کش اين ارتباطات را با خطوط و کنشگران فعـال در شـبکش را بـا نقـاط نشـان      

سـازي از ايـن    اي از خطوط و نقاط، نوعي شبيش ف يا مجموعشدهد، در االب يک گرا مي
توان گفت کش تحليـل شـبکش اجتمـاعي، بـا      ارتباطات و الگوي آن اراکش شود. بنابراين مي

ــل داده  ــدف ســاخت و تحلي ــاي  ه ــش»ه ــاطي( 1اي رابط ــي« )ارتب ــذيرد. در  صــورت م  پ
واه فـرد، گـروه يـا    )خـ  2ها ارتباطات اجتمـاعي بـين کنشـگران    علوم اجتماعي، اين داده

اي از  دهند. تحليل شبکش اجتماعي بر تحليـل مجموعـش   سازمان باشد( را مد نظر ارار مي
يابد و درصـدد بازشناسـي الگـو و     ( تمرک  مي4ها )خطوط( بين کنشگران )گره 3ها رابطش

                                                      

1. relation       2. actors       3. tie 

4. node 
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(. برخي از 2010، 1)ادواردز هاي آن است هاي ساختاري ارتباطات و زيرمجموعش ويژگي
 توان چنين تعريف کرد: ر استفاده در روش تحليل شبکش اجتماعي را ميمفاهيم پ
هـاي  گـره  ، داراي برخـي کيد دارد کش هر فردأبر اين حقيقت ت« 2شبکش»مفهوم  شبکه.

کـم،   تعـداد بـش   ،افرادي کش هر کدام از آنهـا بـش نوبـش خـود     ديگر است.ارتباطي با افراد 
 .(1994، 4و فاوست 3)واسرمن اندمتوسط و يا زيادي از ديگران گره خورده

اي از کنشـگران و ارتباطـات و   بش مجموعـش « 5شبکش اجتماعي»عبارت  شبکه اجتماعي.
گر شبکش تالش خواهد کرد با طراحـي مـدلي    هاي ارتباطي ميان آنها اشاره دارد. تحليل گره

ـ  توا فردي ديگر ميني  براي اين روابط، ساختار گروه را بش تصوير بکشد. در آينده  ثير أنـد ت
 .(9همان، ص ) بر کارکرد گروه و يا بر افراد درون گروه مطالعش کندرا اين ساختار 
براي تحليل روابط اجتماعي، بش بازنمود و الگوي صريحي در خصوص ايـن   .6نگاره

کنـيم، درک  اش صـحبت مـي  روابط اجتماعي نياز داريم تا از اين طري  آنچـش را دربـاره  
اي ني  براي تحليل اين روابط مورد نياز است تا در راستاي  نظريش کنيم. در نتيجش، اب ار و

ها يـا  هايي التفاتي نظير انسانتوان کنشگران ، يعني مصداقپيشرفت بش ما کمک کند؛ مي
هـا  يابند و روابط را کش بش عنوان خـط  ( نمود مي7هاها را کش بش عنوان گره )تارکسازمان
اي اجتماعي رسم کرد. نگـاره   ، بش صورت نگاره يا شبکششوند ( در نظر گرفتش مي8ها)لبش

برآيند، امکان بررسي ديـداري روابـط مـاوراي چيـ ي را کـش از طريـ  روابـط وااعـي         
تـر و داراي ابهـام   تواند تا حد زيادي کاملسازد، يک نگاره ميپذير است، مهيا مي امکان

اسـت، باشـد )واسـرمن و    هاي گذرا از چي ي کش مبتني بـر آن  کمتري نسبت بش مواجهش
 (.63-65، صص 2000، 9و اسکات 1994فاوست، 
 هــايداده و 10خصوصــيتي هــايداده هــا،داده اصــلي گونــش دو اي.هــاي رابعــهداده
 ضــمايم اتصــاالت، هــا،گـره  ارتباطــات، شــامل ايرابطـش  هــايهســتند. داده 11اي رابطـش 

 مـرتبط  ديگـر  فـرد  بـش  را فـردي  کـش  شـوند  مـي  جلسـات  و گروه( ارارها و ها پيوست)
 ايرابطش هاييابند؛ داده تقليل صرف فردي عامالن هاي ويژگي بش توانندنمي و سازند مي

                                                      

1. Edwards         2. network            3. Wasserman 

4. Faust           5. social network         6. graph 

7. vertices          8. edges              9. Scott 

10. attribute data     11. relational data 
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 سـنت  ايـن  کش آن هم زماني دارند، ارار شناختيجامعش سنت اصلي هايدغدغش مرک  در
 خلـ   را سـاختارها  کنـد. روابـط،   مـي  تأکيد اجتماعي کنش ساختار مورد در پژوهش بر
 تحليـل  و آوريجمـع  بـا  توانـد مي شناسيجامعش ساختاري هايدغدغش بنابراين کنند، مي
 موجـود  متون اغلب شده، گفتش موارد عکح و شود. برخالف برطرف ايرابطش هايداده
 هـاي داده روي بـر  تحقيـ   بـراي  متغيـري  هـاي تحليـل  بـر  تحقي ، هايروش مورد در

ترين تفاوت ميان اولين و مهم(. 2-4، صص 2000اند )اسکات، شده متمرک  خصوصيتي
معيار اجتماعي و رفتـاري ايـن اسـت کـش      هاي پژوهشهاي شبکش اجتماعي و ديگر داده
اي از اي متشکل از آزمون يـک يـا چنـد نـوع رابطـش در ميـان مجموعـش       هاي شبکش داده

 .(43 ، ص1994)واسرمن و فاوست،  کنشگران است
ت کش در مطالعات تحليل شـبکش، بـش منظـور    ها بايد گفدر مورد اب ار گردآوري داده

اي کش ناظر بش ارتباطات ميان فرد و افراد ديگر است، بـش چنـد   هاي رابطشآوري دادهجمع
شـود   اي طراحي ميشود؛ شيوه پرسش از فرد کش در آن، پرسشنامش شيوه متداول اادام مي

کش با آنهـا ارتبـاط دارد،    شود افرادي راگيرد و از او خواستش مي و در اختيار فرد ارار مي
انـد، افـرادي را    نام ببرد. يا اينکش از ميان فهرست افرادي کش پژوهشگران ابالً تهيـش کـرده  

هاي اين ارتبـاط را نيـ  )نظيـر    انتخاب کنند کش خود با آنها ارتباط خاصي دارند. ويژگي
و اـرار  دوستي، دشمني، همکالسي بودن و ...( پژوهشگران از ابـل، در اختيـار پاسـخگ   

هـايي ماننـد، ه ينـش کـم و زمـان       ها عالوه بر م يـت دهند. اين روش گردآوري دادهمي
مناسب، اشکاالتي ني  دارد، براي مرال، فرد ممکن است بش صـورت گ ينشـي ارتباطـات    

آنهـا   خود را معرفي کند و يا اينکش نتواند کليش ارتباطاتش را بش خاطر آورد و بـش دليـل تعـدد   
مناسـب   هـاي ي را نام ببرد، بش اين ترتيب، ممکن است بخش اعظمي از دادهاادر نباشد همگ

طريـ    ارتباطـات را از  ،شـبکش  پژوهشـگران برخـي از  از دسترر پژوهشگران خارج شـود.  
؛ بـر ايـن   (50 ، صهمـان ) کننـد آرشيو تعامالت ثبت و ضبط شده در گذشتش مطالعـش مـي  

زي، اين است کش پژوهشگر، هم هاي اجتماعي مجااسار، م يت پژوهش بر روي شبکش
هـاي موجـود در    تواند ارتباطات فرد را از خود او سؤال کند و هم با رجـوع بـش داده  مي

ينـد رجـوع بـش    اشبکش اجتماعي مجازي، خود، شبکش ارتباطات افراد را استخراج کند؛ فر
آوري اف ارهـاي جمـع   هاي موجود در شـبکش بـش دو روش خودکـار )از طريـ  نـرم     داده
اي، کراولر( و يا دستي )از طريـ  اسـتخراج ارتباطـات افـراد بـا بررسـي       هاي رابطش داده
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هاي داراي تعداد ارتباطات اندک و شود؛ روش دستي فقط در شبکشپژوهشگر( انجام مي
هاي داراي اعضاي فـراوان )ماننـد مـورد بررسـي ايـن      محدود کارآيي داشتش و در شبکش

 پذير نيست.پژوهش( امکان

  ينگار شبکه رابطه آن باو  رينگا مردم

 از بسـياري  و فرهنگـي  مطالعات شناسي، جامعش در کش است شناسانش انسان روشي نگاري مردم
 کـار پـژوهش ميـداني    بـش  اين عبارت هم. است يافتش شهرت اجتماعي علوم ديگر هاي رشتش
 اجتمـاعي  هـاي  گـروه  مصـنوعات  و ها شيوه معنايي، تماي ات مطالعش بش هم و شود مي اطالق

 فعـاليتي  نگاري، بش لحاظ ذاتي، مردم .اي مطالعش چنين اسار بر بازنمايي و خاص و مشخص
 شـهادت  هماننـد  مشخص فرهنگي هاي پهنش در مشاهده و مشارکت اسار بر کش نتهاست ا بي
بـدان معناسـت کـش     يـن . اگيرد صورت ميبازتاب محق   يريکردن( و بش کارگ يت)روا دادن
 دارد. يشبش عنوان اب ار )سنجش( تک پژوهشگر ي هوشيت بر ياًروش او ينا

 محـدوده  و گرايـي  اختصاصـي  و خـاص  محـل  بـر  مبتنـي  دانش پايش بر نگاري مردم
 شود، از آن استفاده مي دادن تعميم در اواات بعضي کش حالي در. است شده بنا مشخص
 اي زمينـش  شدان کش مشخص ج کيات با ادراک نوعي بش رسيدن منظور بش موارد در اغلب

 .(2002 ،1کوزينتح از نقل)بش رود  بش کار مي ،دارد نام( يي)مبنا
 نگارانـش  مـردم  هاي روش. است نگاري مردم اوت نقاط ترين اوي از يکي پذيري انعطاف

 هـاي  محـيط  بـا  بيشـتر  هـر چـش   انطبـاق  و تناسب روزآمد شدن بش منظور حال در پيوستش
 .هستند فرهنگي هاي گروه تضاکاتاا و پژوهشگران ترجيحات زمان، پژوهشي،

 نگاري مجازي مردم

نگاري مجازي در اين مقالش، بش عنوان مفهومي کلي مورد اشاره ارار گرفتش است کش  مردم
نگاري بر اين مبنا استوار است کـش   تواند بخشي از آن بش شمار آيد. مردم نگاري مي شبکش

وان مکاني براي مصاحبش تلقي شـود.  تواند بش عن ها، خود مي اينترنت بش ج  اب ار پژوهش
توان اينترنت را بش من لش نوعي محيط يا فرهنگ مورد مطالعـش اـرار    در چنين مواردي مي

                                                      

1. Kozinets 
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آورنـد.   هاي خاصي از ارتباط يا گاهي هويت را بش وجود مي ها شکل داد کش در آن انسان
د و نگـاري را بـش پـژوهش اينترنتـي کشـان      هـاي مـردم   تـوان روش  در هر دو حالت مـي 

هاي براراري ارتباط و اراکش خـود در اينترنـت را مطالعـش کـرد. بـراي رسـيدن بـش         شيوه
هـاي آناليـن خـود     کنندگان از خود و معنايي کش بـش مشـارکت   برداشتي از درک شرکت

دهنـد و   دهند، بايد زماني را با آنها صرف مشاهده کاري کرد کش در اينترنت انجام مي مي
 گويند، گوش داد. ن در اينترنت ميبش آنچش درباره کارهايشا

نگاري مجازي بش جاي محيطي طبيعي، در محيطي تکنيکي جـاي دارد. فنّـاوري    مردم
را نبايد امري بديهي و معلوم فرض کرد چون تأثير و استفاده از آن بش شدت تحت تأثير 

ننـد،  ک ها و باورهايي است کش چش کاربران و چش کساني کـش از آن اسـتفاده نمـي    بازنمايي
 (.294، ص 1388ترجمش جليلي،  ،1درباره آن دارند )فليک

هـاي   نگارانش داده مطالعات پژوهشي کيفي در اينترنت از طري  ويرايش )تعديل( مردم
ها، جوامع مجازي و از اين دست، صورت  روم فضاهاي اجتماعي مجازي، همچون؛ چت

ليـل متـون و گفتگوهـاي اينترنتـي     نگاري اينترنت اصوالً يا بر مبناي تح اند. مردم پذيرفتش
کننـده؛   کننـده مشـارکت   استوار است يا بر مطالعات آناليـن تعـاملي بـش عنـوان مشـاهده     

هـاي   هاي ارتباطي اينترنتـي؛ همچـون تـاالر    ها در گروه هاي کنش ها و يادداشت مصاحبش
تري را براي پژوهشگران کيفي فـراهم   گفتمان و جوامع، کش مرزهاي )محدوده( مشخص

 (.2004، 2کند )سيدبک مي
هـاي متنـي    نگاري مجازي براي مطالعش محتويات ارتباطات درون اينترنت و روش مردم

( کـش  2004) 4و مير 3کنند. برگمن ستفاده از آن ارتباط برارار مياکنندگان با  است کش شرکت
 انـد، يـک گـام جلـوتر     نگارانش آغاز کـرده  شناسي مردم از پيش زمينش تحليل گفتگو و روش

هاي رسـمي تعامـل در شـبکش تج يـش و تحليـل شـوند.        اند کش بخش نهاده و پيشنهاد کرده
هـاي گفتگـو، اصـال  و     هـاي زبـاني و تعـاملي )ماننـد نوبـت      تحليل گفتگو بيشتر بش اب ار

سازي براي ختم گفتگو( توجش دارد کش افراد بش هنگام براـراري ارتبـاط دربـاره يـک      آماده
 (.1388کنند ) بش نقل از فليک، ترجمش جليلي،  يموضوع از آنها استفاده م

                                                      

1. Flick        2. Sade-Beck        3. Burgman 

4. Mier 
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 نگاري شبکه

 يـنش بـش ب  يابيدسـت و بـش منظـور   بازار  يقاتتحق فنرا بش عنوان  1ينگار شبکش کوزينتح
 تـر،  يعسـر  ي؛روش پژوهشـ  يـک بـش عنـوان    نگـاري  شبکشکنندگان توسعش داد.  مشارکت

 نگارانـش  مـردم  پـژوهش  ذات بـا  همچنـين . است سنتي نگاري مردم از تر ارزان و تر، ساده
و مصــاحبش،  2کــانوني هــاي گــروه بــا مقايســش در چــون رســد؛ بــش نظــر مــي ســازگارتر

هـا و   نمـاد  ينـش را در زم ياطالعـات  ،روش يـن گر( اسـت. ا  تر )کمتر مداخلش محسوريرغ
روش  يـن کند. مبـدع ا  يفراهم م ينآنال يها مصرف گروه يمعنا و الگوها ي،شناس نشانش
بـش   انطبـاق دارد و  يـن آنال يطمحـ  بـا کنـد کـش    يمـ  يشرا توصـ  ييها د( رهنموينتح)کوز

)داـت   يريسختگ همچنيناست.  يبندپا ينگار ( مردمي)آزاد يو گشودگ يريپذ انعطاف
 .(2002کند )کوزينتح،  مي يتبازار را رعا يقاتتحق ي( و اصول اخالايادز

 هـاي  روشش کـ  يري اسـت تفس يمپارادا يبرمبنا يفيک ي روش تحق يک ينگار شبکش
هـا و   مطالعش فرهنگ بارا  يشناس بر فرد در انسان يو مبتن يسنت انشنگار مردم هاي پژوهش

 .است کردهسازگار  3واسط رايانششده از ارتباطات  يلتشک ينجوامع آنال
بندي کلـي و عمـومي؛ اوالً،    نگاري در سش نوع مطالعش مفيد است؛ در سش تقسيم شبکش

کـش  « 4خـالص »و جوامع مجـازي  « هاي سايبر فرهنگ»طالعش شناسي براي م در مقام روش
هي  گونش حضور و وجودي در زندگي وااعي ندارند و حضور و وجود خود را تنهـا از  

شـناختي   اند. ثانياً، بش عنوان ابـ ار روش  هاي رايانش واسط اظهار و اعالم کرده طري  شبکش
و ثالراً، بش عنـوان ابـ اري   « نويش()ثا 5اشتقااي»هاي سايبر و جوامع مجازي  مطالعش فرهنگ

 (.2005، 6اکتشافي براي مطالعش موضوعات عمومي و جامع)بکمن
خـاص و   ياجتمـاع  يهـا  گـروه  يـان در م ميـداني  مشـارکتي  مشاهدهبش  ينگار مردم
 طبيـ  در دهش گذشتش، ت شاره دارد.ا يمطالعات چنين( بر اسار يي)بازنما اراکشبش  ينهمچن
 يـد جد اشـکال بش ظهـور   ي،فرد ينب ارتباطاتتحت شبکش  يها شاماناز س وسيع حجم با

و  يعبـد  کـامالً ( ينـش )زم بسـتر  در ي،فرهنگـ  يدجد اشکال اين. است شده منجر يفرهنگ
 دارند. يدجد يپژوهش يها بش توسعش روش يازخود، ن ينآنال

 نقطـش  بـا  ي،مجـاز  يـا واسـط   رايانش ين،ارتباطات آنال در ي چهار جنبش متما کم دست
                                                      

1. netnography        2. focus groups       3. Computer Mediated Communication (CMC) 

4. pure            5. derived          6. Beckmann 
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 وچهـره بـش چهـره     يـا و  يوااعـ  ي(، زنـدگ ي)شخصـ ي ارتباط فرد اشکال يعني؛ ابلمق
 يطمح غيرفي يکيو  يمتن بستر ،اول تفاوت .دارد وجود جامعش اين يريگ شکل تتعامال
ـ  ،دوم تفاوت ين وآنال  غيراابـل  يبـش رفتارهـا   ياز دسترسـ  يـدي سـابقش و جد  يسطح ب

سـوم،  تفـاوت  . است مقدور نبوده ينااز  يشپ کشز تعامل افراد مشخص است ا مشاهده
 اغلـب  ينترنتيا يتعامالت اجتماعاما زودگذر هستند،  بسيار يسنت تتعامال اين است کش

 يـت، در نها  .سـازند  مـي  يمـ يدا هاي د و پروندهونش مي يوو آرش يرهبش طور خودکار ذخ
 ايـ کـش آ  و معلوم نيست نامشخص است يدرسانش جد ياجتماع تفاوت چهارم اينکش ذات

 (2006، 1)جوپ منحصر بش فرد يبيترک يا ي،عموم يااست  يخصوص يفضا يک
ـ  راکننـدگان   رکتاشـ م مشـاهده  نگارانـش  مردم يجرا فرايند ينگار شبکش سـازگار   رايب
 نمونـش،  . بـراي کنـد  يفراهم مـ  رايانشواسطش  شبا ااتضاکات ارتباطات ب يشترهرچش ب کردن
هـا،   داده يـل و تحل يـش و تج  يآور جمـع  ،2يفرهنگ ورود)مدخل(  توان بش فرايندهاي مي

و  کننـدگان  مشـارکت  از سوي ارزيابي اجراي ير،ساتف 3اعتماد يتاز اابل ينانحصول اطم
 (.2002)کوزينتح،  ي اشاره کرداخالا يها انجام پژوهش

ــش ط  ــش ب ــا توج ــفب ــترده ي ــشاز گ  يا گس ــا و  ين ــکاله ــجرا اش ــع آنال ي ــن،جوام  ي
ناسـب  تها و منافع م طاب  پژوهش خود با پرسشترف وات خود را ص يدبا پژوهشگران

  جسـتجو  يـن آنال يموتورها شامل يد؛با استفاده از منابع جد ،مورد نظر ينمجامع آنال با
 کنند )همان(.گوگل  يها و گروه ياهومانند 

 يـا کننـدگان   شـرکت  بـا تمار  آغازابل از  و (ين)مرحلش آغاز بش پژوهش ورودابل از 
 يـن جوامـع آنال  ي متمـا  يها يژگيو بايد با نگار شبکش يکها  داده يآور جمع يشروع رسم
کـش   ييهـا  داده ؛کننـد  مـي  يبنـد  ها را بش دو صورت دسـتش  ، دادهينگار شبکش در آشنا باشد.
 يبـردار  نسخش رايانشارتباطات با واسطش  ينجامعش آنال ياعضا از يمبش طور مستق پژوهشگر

 بازتـابي  يهـا  يادداشـت  همچنين .کند مي يفتوص را پژوهشگر آنها کش ييها و داده کند مي
 يشتوصـ  کننـد،  مـي  ثبـت  نگارها مشاهدات خود را شبکش کش در آن فيلد ني ( کننده )منعکح

 تنهـا  يـ  ن يا يرانشسختگ يها ينگار شبکش ي،سنت ينگار حال، جدا از مردم ينبا ا .است هشد
از سـوي   يـداني م يادداشـت  يـک  ين حتشد شبا استفاده از مشاهدات و دانلود، بدون نوشت

 .(2006)جوپ،  انجام گرفتش است پژوهشگر،
                                                      

1. Jupp       2. cultural entrée       3. trustworthiness 
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محـدوده   در يدجد ينشکش ب يتا زمان يداطالعات با يآور جمع يي،مبنا يشنظر همانند
، يشـتر . بش منظـور داـت ب  يابدادامش  شدن است، پديداردر حال  همچنانمهم  اتعوموض
مـتن   ميـ ان ( بـر )نظـارت   ردنکـ  دنبـال  بـش  يـل ممکـن اسـت ما   نگاران شبکش از يبرخ
 .باشندکنندگان مج ا  رکتاشم شده و تعداد هو خواند يآور جمع
 اابليـت ها و  داده يشها، نما داده پيوندمحتوا،  يل، تحلکدگذاري ي،اف ار نرم يها کارراه
بر اسار مشـاهده   ،در درجش اول ينگار از آنجا کش شبکش .کنند مي يلرا تسه نظريش ساخت

 رويکـردي بـش   يـاز ن ير،اعتمـاد تفاسـ   يـت از اابل ينـان حصول اطم شود، يبنا م يگفتمان متن
گونـش کـش در    همـان دارد؛  شـده  گفتمان و رفتار مشـاهده  ينتوازن ب برارارياز  تر متفاوت
 )همان(.دهد  ير  م سنتي ينگار مردم

 يسـنت  ينگـار  مردم يانتفاوت م جوهو ينتر از مهم يکياخالق پژوهش ممکن است 
اين مسـئلش   از ياديتا حد ز ينگار شبکش درباره ياخالا يها ينگران باشد. يگارن شبکش و
و در  گيـرد  مـي  نشـئت  ،در نظر گرفتش شـود  يعموم فضاهاي ين،آنال يها انجمن ياآکش 

 انحراف يکدر  است يمجاز يآگاهانش در فضا يترضا بش من لش ي يچش چ ينکشمورد  ا
شـده  اسـتفاده   ياز اطالعـات فرهنگـ   يگارن شبکش ي،سنت يها ( ب رگ از روشيمت)ع 

 با کنندگان مصرف. بش طور خاص و بش شکل محرمانش بش محق  داده نشده است است کش
پــژوهش  يــکاســتفاده از آنهــا در بــر  مبنــي رضــايتي يــااصــد  ل ومــاً ،هــا داده يجــادا

   (.1998)کوزينتح،  اند نداشتش
ي، نگار ، شبکشفردي يها و مصاحبش کانوني يها يش، گروه، آزماپيمايشبا  يسشدر مقا

روش بـا اسـتفاده از    ايـن  کننـدگان( اسـت.   مشـارک  ي)برا دردسرتر بيبش مراتب  يروش
اسـت،   نکـرده )جعـل(   1يدسـتکار  ، آن راپژوهشـگر  اي کش بافت يا زمينش مشاهدات در

 کـانوني  يهـا  از گـروه  تـر  سـريع  تـر و  ينـش ه  کـم  ي همچنـين نگـار  شود. شبکش يم انجام
( يطبـودن شـرا   يعـي )طب پژوهشـي  ذات بش کش است روشي ينا است.  فرديش مصاحب و

 )همان(. سازد يسابقش م يب يبيترک يباًتقر واست  تر ن ديک
جوامـع   هدر محدود بيشترتمرک  است،  موارد اين شامل ينگار شبکش يها يتمحدود

 يستشاز تجربش ز يکامل و غن ياتاراکش ج ک يبراالزم  ييتوانا برخوردار نبودن از ين،آنال
معـرف حاضـر در    گاندهنـد  اگـاه   کمبـود و  پژوهشگر يريمهارت تفس بش يازن ي،انسان

                                                      

1. fabricated 
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خـارج از نمونـش    يهـا  بـش گـروه    يجنتـا  پذيري يمکش منجر بش مشکل تعم ينآنال يطمح
ـ   شود. يم ينجامعش آنال از  ينگـار  شـبکش  يهـا  يافتـش   يممنـد بـش تعمـ    شپژوهشـگران عالا

از نظـر تشـابش    يقـي را دا يـابي ارز يـد با يگـر، د هـاي  روهخص بـش گـ  مشـ  يـن آنال گروه
نسـبت  بـش  هنـوز روش   ينگار . شبکشيرندگ بش کار 1يبند مرلث يمتعدد برا يها روش و

ــديجد ــي   ي ــمار م ــش ش ــش ب ــاال   رود ک ــعش و پ ــار توس ــل    يشدر انتظ ــت نس ــش دس ب
 است. ينترنتاز ا زيرکانشبا ادراک  يشناس اوم پژوهشگران يدجد

 پيشينه نظري

هـايي   پردازد؛ در بخش اول چنين پـژوهش  هش حاضر بش معرفي رويکرد ترکيبي ميپژو
هـاي کمـي    تر است و بش طور معمول، بـش روش  نگرتر و گسترده کش شامل رويکردي کل

تر از کل موضوع بش دسـت آيـد.    شود تا تصويري جامع و کلي پذيرد، تالش مي انجام مي
از نظريش شبکش اجتماعي براي فهم پديده بش گيري  بنابراين، در اين بخش، چگونگي بهره

هاي اجتماعي مجازي تشريح خواهد شد و بـراي ايـن منظـور، بـا      نسبت نوظهور شبکش
اي، روابـط شـکل گرفتـش در ميـان کـاربران       هاي رابطش نگر و مبتني بر داده رويکردي کل

ـ   ر شبکش اجتماعي مجازي بررسي خواهد شد. در بخش کيفي، اين نوع پژوهش متکـي ب
کند، با ايـن حـال، بـا     هاي نظري آغاز نمي هاي اياسي نيست و کار خود را با بنيان شيوه

هـاي   توجش بش خأل مفهومي موجود براي پژوهشگران و محققان در زمينش انتخاب نظريـش 
مرتبط و رويکردهاي نظري الزم براي ورود بش مطالعش و انجام پژوهش علمـي در بـاب   

هـاي کمـي ضـروري و     شنايي با اين مفاهيم براي پژوهشهاي اجتماعي مجازي، آ شبکش
هـاي کيفـي، مفيـد خواهـد بـود،       براي اف ايش حساسيت نظري پژوهشگران در پژوهش

شـود،   هاي ترکيبي کش هم مان، از هر دوي اين رويکردها استفاده مي بنابراين در پژوهش
ر ايـن بخـش،   آشنايي پژوهشگران با اين نظريات امري ضروري است، بر اين اسـار، د 

تواننـد در مرحلـش تحليـل و تفسـير نهـايي مـددکار        برخي از مفاهيم و نظرياتي کـش مـي  
 اند از:  اند کش عبارت پژوهشگر باشند، مطر  شده

بر اسار تعريف بورديو، سرمايش اجتمـاعي، حاصـل    .2نظريه سرمايه اجتماعي بورديو
بادوامي از روابط نهادي شـده   جمع منابع بالقوه و بالفعلي است کش نتيجش مالکيت شبکش

                                                      

1. triangulation       2. Bourdiou 
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تر، عضويت در يـک گـروه اسـت. بـش اعتقـاد وي، سـرمايش        بين افراد و بش عبارت ساده
اجتمـاعي نيسـت، بلکـش     طبيعـي يـا وديعـش    اي از روابط وديعشاجتماعي بش عنوان شبکش

چي ي است کش در طول زمان براي کسب آن بايد تالش کرد. تأکيد بورديو بر مشـارکت  
شـود  هاي اجتماعي است کش سبب دسترسي بش منابع و امکانات گـروه مـي   ر شبکشفرد د
 (.68، ص 1383پور،  )شارع

گذاري فردي يـا جمعـي،    شبکش روابط و پيوندهاي فرد، محصول راهبردهاي سرمايش
مدت يـا   آگاهانش يا ناآگاهانش، بش اصد نهاد يا بازتوليد روابطي اجتماعي است کش در کوتاه

طور مستقيم اابليت اسـتفاده دارنـد، يعنـي تبـديل روابـط تصـادفي، نظيـر         درازمدت بش
مناسبات همسايگي و روابط جاري در محل کار يا حتي روابط خويشاوندي، بش روابطي 

اند و حامل تکاليف و تعهدات ماندگاري هستند کـش  کش بش طور هم مان، الزم و اختياري
ناسي، احتـرام، دوسـتي و ... ( يـا بـش     ششوند )احسار ح  يا بش طور ذهني احسار مي

شـوند( )بورديـو،    طور نهادي، تضمين )يعني بش عنوان ج کي از حقوق فرد پنداشـتش مـي  
 (.149، ص 1384خاکباز و پويان،  ترجمش

عالاش اصلي تحليلگران شبکش، بررسي الگوي عيني پيونـدهايي   نظريه شبکه اجتماعي.
ترجمش ثالثي،  ،1دهد )ريت رش هم پيوند مياست کش اعضاي )فردي و جمعي( جامعش را ب

هـا، بـش روابـط    (. افراد براي دسـتيابي بـش اطالعـات، منـابع و مواعيـت     577، ص 1384
اجتمـاعي فـرد را تشـکيل     شخصي و ن ديکان خود متکي هسـتند. ايـن روابـط، شـبکش    

 (.170، ص همانآورد )دهد و آن بش نوبش خود، نظام اجتماعي را بش وجود مي مي
ها، اصـناف و جوامـع   توانند افراد باشند ولي گروهديدگاه نظريش شبکش، کنشگران مي از

سرمايش اجتمـاعي،   توان کنشگر بش شمار آورد. شبکش اجتماعي يا منبع توليد کنندهرا ني  مي
هـاي  (. يکي از جنبش170، ص 1386پور، ترکيبي از کنشگران و روابط بين آنهاست )شارع

هـا  گروه اي اين است کش گرايش بش آن دارد کش پژوهشگران را از بررسياساسي تحليل شبکش
هاي اجتماعي بش بررسي پيوندهاي ميان کنشگران سوق دهد، کنشگراني کـش چنـدان   و رده
(. 577و بش هم پيوستش نيستند کش بتوان آنها را گروه المـداد کـرد )همـان، ص     بافتشدر هم

بش ترکيب طيف وسيعي از علوم، ازجملـش رياضـيات،    اي،برداشت گرافيکي از نظريش شبکش
 شود.مي شناسي، جغرافيا و علوم ارتباطات مربوط اي، روانعلوم رايانش

                                                      

1. Ritzer 
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هـاي مطـر  در زمينـش سـرمايش      بنـدي  يکي از دسـتش  سرمايه اجتماعي آشکار و پنهان.
 3انشبکش اجتمـاعي پنهـ   .است 2و پنهان 1اجتماعي، تقسيم آن بش سرمايش اجتماعي آشکار

هاي پژوهشگر و يا بر اسار تفکرات و نظريات محق  و مفسر کـش   مبتني بر نسبت دادن
شود و بش اين ترتيـب،   کند، مشخص مي هاي مشابش بين افراد را کشف و تفسير مي صفت

اکنون در ميـان کنشـگران گـروه مـورد      کند کش هم اي را ترسيم مي شبکش اجتماعي بالقوه
 بررسي، برارار نيست.

يکي ديگر از متفکراني کش مطالب بسياري در زمينـش   .4ه اجتماعي از ديدگاه لينسرماي
سرمايش اجتماعي و سنجش سرمايش اجتماعي از طري  مطالعش شبکش اجتماعي و روابط و 
تعامالت افراد مطر  کرده است، نان لين است کش در ادامش، بش اختصار، برخي از مباحث 

 شد. طر  شده از جانب او بررسي خواهد
کنـد کـش از طريـ  جمـع و      را منابعي تعريـف مـي   5( منابع اجتماعي2001نان لين )

ارتباطات و روابط اجتماعي اابل دستيابي هستند؛ بـرخالف منـابع ديگـر ماننـد مـادي،      
توانند متعل  بـش فـردي خـاص     نمادي، شخصي و ... کش در مالکيت فرد ارار دارند و مي

و سـرمايش   6ن سرمايش اجتماعي فعال شده يا در حرکـت باشند. او همچنين تماي ي را ميا
بعد اصلي و تبيين براي ادعاي خود مبنـي بـر    4دهد. لين  ارار مي 7اجتماعي در دسترر

کنـد کـش    هـاي اجتمـاعي طـر  مـي     تقويت نتايج کنش توسط منابع تعبيش شده در شبکش
و تقويت هويـت   10ماعي، تأييد و اعتبار اجت9، اعمال نفوذ8اند از: جريان اطالعات عبارت

. اين موارد بش همراه عامل کنترل يا نظارت، بـر مفيـد بـودن    11و شهرت و بازشناسي فرد
مورد داليل مفيد بودن آن هستند و يا  4گذارند و هر کدام از  سرمايش اجتماعي صحش مي

را بـش   هـا  دهد. لين ايـن اسـتدالل   داليل اينکش سرمايش اجتماعي ادرت نظارت بش فرد مي
هـاي اجتمـاعي بـراي تـأمين و تقويـت       نظور بيان مفيد بودن منابع تعبيش شده در شبکشم

 دهد: کند و بش شر  زير توضيح مي منافع و نتايج براي فرد مطر  مي
هاي روابط امکان دستيابي فـرد بـش اطالعـات را فـراهم      شبکش الف( جريان اطالعات؛

                                                      

1. Explicit Social Capital (ESC)       2. Implicit Social Capital (ISC) 

3. implicit affinity network          4. Leen        5. social resources 

6. mobilized social capital           7. accessible social capital 

8. information                  9. influence     10. social credentials 

11. reinforcement 
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و راـابتي بـازار، شـبکش روابـط و     سـامان   آورند. براي مرال، در وضـعيت فعلـي نابـش    مي
هـا و   توانـد فـرد را از فرصـت    هاي راهبردي در سلسـلش مراتـب سـازماني مـي     مواعيت
هاي بهتري در بازار کار مطلع گرداند و سازمان را ني  در انتخاب افـراد بهتـر بـا     انتخاب

د، بـش  توانمندي بيشتر ياري دهد. هي  يک از اين اطالعات، اگر شبکش روابطي برارار نبو
 رسيد. دست افراد و سازمان نمي

گيـران را   توانـد نماينـدگان سـازمان و تصـميم     اين شبکش روابط مـي  ب( اعمال نفوذ؛
هـا بـش دليـل     متقاعد سازد و بر تصميمات آنها اعمال نفوذ کند. برخـي از ايـن مواعيـت   

افرادي کـش  و يا  1هاي ساختاري کننده آنها، مانند حفره هاي راهبردي افراد اشغال مواعيت
ديگران هستند، اـدرت بيشـتري را در اختيـار فـرد      2گر ارجاعات محل ارجاع يا هدايت

هاي مشابش توزيع خواهد شد و  تر از وضعيت گذارند؛ در چنين وضعي، منابع نامتقارن مي
گيرندگان سازمان تـأثيري بيشـتر و دو    هر گونش اعمال نفوذ از طري  اين افراد بر تصميم

 اشت.چندان خواهد د
منابع اجتماعي و روابط فرد ممکن است براي سـازمان و عـامالن    ت( اعتبار اجتماعي؛

آن، منبعي براي تأييد فرد باشند، شبکش روابط، دسترسي فرد بش منابع مفيد براي سـازمان را  
تواند ارزش مـازاد بـش سـازمان     دهد کش اين فرد مي کند و بش سازمان اطمينان مي تضمين مي
 (196، ص 2001عي را فراتر از سرمايش شخصي در اختيار آنها ارار دهد )لين، آورد و مناب

واتي سازمان فردي را ارزشمند و داراي  د( تقويت هويت و شهرت و بازشناسي فرد؛
شمرد کش بش منابع اجتماعي دسترسي دارنـد،   داند و او را عضو گروهي مي منابع مازاد مي

کند. عالوه بـر ايـن، عمـوم و     براي او فراهم مي حمايت عاطفي و آرامش رواني الزم را
اطرافيان ني ، آن فرد را بش اين صفت بازخواهند شناخت؛ اين بازشناسي و حسن شهرت 

 براي حفظ سالمت رواني امري ضروري است.
توانـد در   کنند کش مشخص شود چرا سرمايش اجتماعي مـي  اين چهار عنصر کمک مي

آيي خاصي ندارد، سودمندي اب اري و اظهاري )يـا  هايي کش سرمايش شخصي کار مواعيت
هاي سرمايش شخصي شامل مواردي مانند سرمايش ااتصادي،  مفيد بودن( داشتش باشد. گونش

 (.202سرمايش انساني و ... است )همان، ص 
                                                      

1. structural holes       2. hub & authority 
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کردن فرهنگ طبقـش حـاکم و طبقـش     بورديو را سازوکاري براي دروني  1واره لين عادت
داند. بر اين اسار کش نمادهاي اين طبقش بـدون   نيت نسل آينده ميکاپيتاليست در درون ذه

شود کش هرچند نمادهـا در تعـارض بـا منـافع آنهـا اـرار        چندان مقاومتي، از آنِ افرادي مي
 2فهمـي  کنند؛ او اين فرايند را کـج  دارند، حح مخالفتي نسبت بش آنها در خود احسار نمي

کند کش فـرد کـارگر بـدون آنکـش      ظر مارکح طر  مينهد. اين مفهوم را لين مشابش ن نام مي
دار را در خـود   هاي طبقـش سـرمايش   چندان متوجش فرايند زيرين در حال رخداد باشد، ارزش

کند و بش فکر تالش براي جذب در بازار کار و توليد سرمايش اسـت در صـورتي    دروني مي
دار است و بش اين ترتيـب،   کش اين فرايند جذب و توليد، در جهت تأمين منافع طبقش سرمايش

اي فرهنگي دارد کـش خـود بـش خـودي و يـا بـا بـش کـارگيري آن،          دار، سرمايش طبقش سرمايش
شود. طبـ  نظـر لـين دو ديـدگاه را در برخـورداري از منـافع سـرمايش         اش تأمين مي منافع

توان از هم جدا کرد: الف( برخورداري فرد )بـش طـور جداگانـش و فـردي( از      اجتماعي مي
منافع سرمايش اجتماعي و ب( برخورداري گروهي از افراد از منـافع سـرمايش اجتمـاعي. در    

شود: اول اينکش، افراد چگونش در روابط اجتماعي خـود   ديدگاه اول دو سؤال مهم مطر  مي
کنند؟ دوم اينکش، افراد چگونش بش منابع تعبيـش شـده در روابـط اجتمـاعي      گذاري مي سرمايش

 (.  223بتوانند نفع مورد انتظار خود را تحق  بخشند؟ )همان، ص يابند تا  دست مي
در مباحث اين بخش سعي بر آن بود کش نظريات و مفـاهيم نظـري مطـر  در بـاب     

 هاي اجتماعي و سـرمايش اجتمـاعي تعبيـش شـده در شـبکش اجتمـاعي اراکـش شـود.          شبکش
گون، در مـورد  شود، متفکران مختلف و مکاتـب نظـري گونـا    همان طور کش مشاهده مي

منبع سرمايش اجتماعي، راهکارهاي کشف، شناسايي و چگونگي حفظ و بازتوليد سرمايش 
هاي دريافتي افراد از شـبکش   اجتماعي و همچنين کارکردهاي سرمايش اجتماعي و حمايت

اند کش تالش شده است مـرتبط   اي را طر  کرده روابط اجتماعي خود، موضوعات عديده
کيد بر رويکرد نظري شبکش اجتماعي )کش بـش طـور خـاص در مـورد     با آن، مباحث با تأ

تأثيرات شبکش روابط اجتماعي افراد بر رفتـار آنهـا و نيـ  سـرمايش اجتمـاعي و حمايـت       
 گويد( اراکـش شـود. رويکـرد تحليـل شـبکش اجتمـاعي        دريافتي از شبکش روابط سخن مي

شکل گرفتش در ميان افراد را کند الگوي ارتباطات  همان گونش کش ذکر آن رفت، تالش مي
                                                      

1. habitus       2. misrecognition 
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مورد بازشناسي ارار دهد و با کشـف سـاختار روابـط و نيـ  مصورسـازي آن بـا فنـون        
مختلف توسعش يافتش بر اسار اين رويکرد نظري، بش کشف زيرساختارها و افراد کليـدي  

ريـ ي پايـدار و    و تأثيرگذار در شبکش اجتماعي بپردازد. در ادامش، ضمن طر  مدل برنامش
هکارها و اج اي آن، سعي شده است، کارآيي اين مدل بـش منظـور حفـظ و بازتوليـد     را

هاي اجتماعي مورد بررسـي اـرار گيـرد و مراحـل      سرمايش اجتماعي تعبيش شده در شبکش
 مختلف استفاده از اين مدل در اين موضوع خاص، بش بحث گذاشتش شود.

ـ ، المرو1هابرمـار  در ديـدگاه  منظور از حوزه عمومي حوزه عمومي. ي از زنـدگي  ي
 ،تواند افکار عمومي را بـش هـم ن ديـک سـازد     مياجتماعي است کش در آن هر عاملي کش 

، مفهوم حوزه عمومي را در نظر هابرمار چنين 2. نانسي فري ريابد گيري مي مجال شکل
کنـد کـش در آن   کند: اين مفهوم، تئاتري را در جوامـع مـدرن مشـخص مـي    توصيف مي

شود. حوزه عمومي فضايي است کش در آن شـهروندان  گفتگو اجرا مي مشارکت از طري 
کـنش متقابـل    کننـد و از ايـن رو، عرصـش نهادينـش     شان گفتگـو مـي   درباره امور مشترک

 (.110، ص 1380گفتگويي است )کيويستو، ترجمش صبوري، 
شـرايط منـدرج در فراينـد    » پرداز کنش ارتبـاط ، بـش   هابرمار، نظريش کنش ارتباطي.

بـر   و در توضـيح اواعـد حـاکم    خصـوص در اين  مند است. عالاش «وليد کالم و سخنت
 بـش کـار گرفتـش   را  «بيان عموم  يا کـاربرد همگـان   » کنش ارتباط ، وى مفهوم محورى

آنـان در   کنـد.  هاى سخن ارتباط ايجاد م  هر ارتباط زبان  در سش جهان بين طرف است.
 پذير کنند کش تعميم بيان م  حقيقت و صحت( ،)صداات ادعاهاى معتبرى را ،اين ارتباط

بـش  ثابت شـود تـا از ايـن طريـ ،     استدالل  از طري بودن آنها يا بايد مفروض باشد و يا 
گيرد کش  ارار م  راهبرديکنش ارتباط  در مقابل کنش  .اثبات معتبربودن ادعاها بپردازند

کـش در   اسـتراتژيک(  )کـنش  جانبـش  کنشگر نش درصدد رسيدن بش منافع يـک  ،براسار آن
 .جستجوى رسيدن بش تفاهم است
اف اينـد و ديگـر،    کنندگان بر همکاري و همياري خود مـي  در کنش ارتباطي، شرکت

هاي از پيش موجود در ميان نيست بلکش افراد  وار و فشار سنّت محاسبات خشک رياضي
بخـش   ييرها ،ذاتاين کنش، در  هايي براي تواف  برگ ينند.با گفتمان سعي دارند تا راه

                                                      

1. Hebermas       2. Nancy Fraser 
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اي  اين رهـايي در بسـتر و زمينـش    همراه دارد. بشهايي متعالي است چرا کش با خود، کنش
گفتمـان بـا    پذير باشـد؛  تواند تحق  يابد کش در آن خودشناسي از طري  گفتمان امکان مي

کنش، کنشـي معطـوف بـش    . اين نوع ند تا بش خودشناسي برسندهست کساني کش در تالش
از  ،فـرد عامـل   شـود.  يست بش ميانجي آن بـاز توليـد مـي   زجهانکش  است ف تفاهم و توا

هاي ديگـران هماهنـگ سـازد و از    هاي خود را با کنشخواهد کنش اين کنش مي طري 
بـش   )براي طـرفين(  نحوي واضح و آشکارش شود تا ب وارد گفتگو و تبادل نظر مي ،رو اين

ي و يـ عقالنـي، فـرد عامـل از همـش دارا    اگر در کنش هدفمند  .تواف  دست يابدتفاهم و 
سازي کـنش را تـا آن درجـش کـش بـش نفـع        يند هماهنگاجويد تا فر ادرت خود سود مي

ـ     ،در کنش ارتبـاطي  ؛شود، تحت تأثير ارار دهد مربوط مي يشخص ش فـرد عامـل بـراي ب
 .کننده ندارد دست آوردن تفاهم و تواف ، هي  سالحي ج  استدالل منطقي و اانع

جهـان  . جهان زيست، ماحصل ذخاير انباشتش تجربش ماابل علم  اسـت  .تزيس جهان
ـ   زيست همان حوزه فراعلم  است کش وفاق و اجماع در کنش بـر  ي هـاى ارتبـاط  مبتن

 .(152، ص 1384 شفيعي،) آيد شده از آن بش دست م   هنجارهاى برگرفتش
شـهودى   اى هـاي  کـش بـش گونـش    فرضاى از پيش زيست عبارت است از شبکش جهان

اى وسـيع و اابـل محاسـبش از     شبکش بش عبارت ديگر، ؛شفاف يعن  آشنا و حاضر هستند؛
اى در چـارچوب شـبکش مـذکور بـش      گفتـش  کش اگر بخواهيم پارهاي  ا، بش گونشهفرضپيش

هـاى يادشـده بايـد    فـرض تلقـ  شـود، پـيش    نامعتبر( )معتبر/ اى معنادار گفتش عنوان پاره
 هاى روزمره دراند کش در ارتباط ها تنها بخش  از جهان زيستفرضپيش برآورده شوند.
بش طور کلـ ، فرهنـگ، جامعـش و شخصـيت از اجـ اى سـاختارى       . شوند نظر گرفتش م 

 .(154)همان، ص  اندزيست جهان
روش تـوان از   مـي  ي بـودن فيو توصـ  ياکتشـاف هاي اين چنيني، بش دليـل   در پژوهش

ـ اول يمرحلـش اکتشـاف   صـورت لـ وم، در   در هـا  شيفرضـ  استفاده کرد. يبيترک  نيتـدو  ،شي
 .رنديگ يارار م تر  يعم يمورد بررس يفيو سپح در بخش کشوند  مي

هـاي اجتمـاعي مجـازي بـا      پـژوهش در حـوزه شـبکش   تعريف نظري مفاهيم اصـلي  
 رويکرد ترکيبي
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 تعريف نظري مفهوم رديف

1 
های  رسانه

 اجتماعی

شرود کره از طریر      یهرایی اطرالق مر    در تعریف کلی به سایت
رود  مرارکت کاربران و محتوای تولید شده از سوی  نها پیش می

های اجتمراعی  همورون     مصادی  رسانه (2006  1)تری دینیک
 بوک و توییتر فیس

2 
های  شبکه

 اجتماعی

دهند که با تنظیم پروفایل  ها به کاربران اجازه می این گونه سایت
ای  کاربران با اییاد میموعه شخصی خود  هویتی  نالین بسازند.

ای  به تعامرل برا دوسرتان فعلری و برشرراری       از عناصر چندرسانه
 .(2007  2)مک الفلین پردازند های جدید می رابطه

 نگاری شبکه 3

نگرراری( عبررارت اسررت از روش پررژوهش    نتنرروگرافی )شرربکه 
کنندگان. به  اتنوگرافیک  نالین برای دستیابی به بینش مرارکت

نگارانره تطبیر  داده    گر  نتنوگرافی یک پژوهش مرردم عبارت دی
)بهینه( شده برای مطالعره اجتماعرات  نالیرن اسرت. ایرن روش      
اطالعاتی را در زمینه معنا و متن ) بافت( کاربران  نالین فرراهم  

 .(2002و  1998کند )کوزینتس   می

4 
تحلیل شبکه 
 اجتماعی

ای  های رابطره  هتحلیل شبکه اجتماعی با هدف ساخت و تحلیل داد
ها ارتباطات  پشیرد. در علوم اجتماعی  این داده )ارتباطی( صورت می

اجتماعی بین کنرگران )خواه فرد  گروه یرا سرازمان باشرد( را مرد     
ای از  دهند. تحلیل شبکه اجتماعی بر تحلیل میموعره  نظر شرار می

یابرد و درصردد    ها( تمرکز می ها )خطوط( بین کنرگران )گره رابطه
هرای سراختاری و    زشناسی الگوی ساختاری ارتباطرات و ویژگری  با

 .(2010)ادواردز   های  ن است زیرمیموعه

5 
ساختار شبکه 
)الگوی 
 ساختاری(

تروان گفرت شربکه اجتمراعی  الگرویی از روابرط اسرت کره         می
تروان  کنرد. ایرن شربکه را مری    کنرگران را بره هرم وصرل مری    

های دیگر دانست کره  عهها یا میموای از افراد  سازمانمیموعه
از طری  روابط اجتماعی مانند دوستی  همکاری داشتن یا تبرادل  

 (170  ص 1386پور  شوند )شارعاطالعات با یکدیگر مرتبط می

                                                      

1. Tredinnick       2. McLaughlin  
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 پژوهشروش 

سازد تـا سـاختار )فـرم(     هاي ترکيبي کمي وکيفي، پژوهشگران را اادر مي رويکرد روش
مـورد   2فراينـدهاي شـبکش را از ديـدگاه درونـي    و محتـوا و   1شبکش را از ديدگاه بيروني

منـدي از   کاوش ارار دهند. همچنين تحليل شبکش اجتماعي، فرصتي مناسب را براي بهره
ها بش طور هم مان، هم شامل ساختار و  آورد؛ زيرا اين شبکش هاي ترکيبي فراهم مي روش

اي کمي يا کيفـي   ش پديدهبندي ساده آنها ب هم شامل فرايند هستند و بنابراين بايد از طبقش
 (.2010دوري کرد )ادواردز، 

پذيرند، بش صورت ترکيبي و در دو مرحلش صورت مي ها رو، اين گونش پژوهش از اين
در مرحلش آغازين کش بش صورت کمي ـ توصيفي تعريف شده است، با اسـتفاده از روش   

با صفحات مـورد  تحليل شبکش اجتماعي، الگوي ساختاري کل شبکش روابط افراد مرتبط 
هـاي اجتمـاعي   شود. اين مرحلش بش دنبال اراکش الگوي روابـط در شـبکش   نظر استخراج مي

مجازي است؛ بنابراين مدل توصيفي تحليل روابـط درون شـبکش اجتمـاعي مجـازي بـش      
اي از شـبکش   شکلي خواهد بود کش در آن افراد و روابط ميان آنهـا، تشـکيل زيرمجموعـش   

هـاي ايـن سـاختار     دهد. سـپح زيرمجموعـش   با آن صفحش را مي اجتماعي مجازي مرتبط
هاي  شود تا اج ا و زيرگروه گيرد و تالش مي ارتباطات مورد واکاوي و شناسايي ارار مي

 گرفتش در ميان کاربران شناسايي شوند. همبستش شکل
شـوند   در مرحلش بعد و با توجش بش اطالعات حاصل شده، افراد تأثيرگذار انتخاب مي

اي( و بـا رويکـرد کيفـي، بـش تحليـل فضـاي        نگاري شبکش نگاري )مردم شبکش بش شيوه و 
شـود   روابط حاکم بر شبکش و ادراک معاني موجـود در بسـتر ايـن شـبکش پرداختـش مـي      

  (.2002و  1998کوزينتح  و 2004)سيدبک، 
، توصـيفي  تواند با رويکرد کمي ـ  روش گردآوري اطالعات در مرحلش اول اين پژوهش مي

اف ار کراولر اختصاصي يا مشاهده باشد کـش اسـتفاده از   اينترنتي شبکش از طري  نرم 3کاوي داده
تـوان از دو   مشاهده در مطالعات داراي مقيار کوچـک مقـدور اسـت. در ايـن مرحلـش مـي      

هـاي   آوري داده بـراي جمـع   Pajekو  Nodexlهـاي   اف ار تحليل شبکش اجتماعي بش نـام  نرم
(. در 2002 ،4اجتماعي استفاده کـرد )بورگـاتي    آنها با رويکرد نظري شبکش اي و تحليل رابطش

                                                      

1. outsider       2. insider       3. data mining 

4. Borgatti 
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مرحلش دوم، با بررسي و مشاهده پروفايل اعضـاي انتخـاب شـده و محتـواي بـش اشـتراک       
هـاي مـورد   آوري دادهگذاشتش شده آنها در صفحش مورد نظر، بش مشاهده مشارکتي و جمـع 

نيافتـش نيـ     توان از مصاحبش عمي  ساخت از ميشود. همچنين در صورت ني نياز پرداختش مي
هاي تکميلي؛ شامل تجارب حضور کنشـگران فعـال و مـؤثر در ايـن      آوري داده براي جمع

نگـاري   گيـري از مـردم   پذيرد و با بهره ها استفاده کرد کش با رويکرد کيفي صورت مي شبکش
 شود. در بستر شبکش اجتماعي انجام مي

، ابتـدا بـش روش تحليـل شـبکش     هـا  ايـن نـوع پـژوهش    آوري شده درهاي جمعداده
هاي ارتباطات کاربران، مورد تحليل ارار خواهند گرفت؛ بـش ايـن   اجتماعي مبتني بر داده

صورت کش با استفاده از رهيافت تحليل شبکش، سـاختار و الگـوي روابـط در درون ايـن     
ي شناسـايي نمونـش   اي بـرا ها، استخراج و بش صورت نمودارهاي توپوگرافي رابطـش شبکش

 مورد نظر، اراکش خواهد شد.
نگـاري،  اي کش مبتني بر مردمنگاري شبکشدر مرحلش دوم، از روش تحليل کيفي مردم

شـود.   هـاي شـبکش مجـازي اسـت، اسـتفاده مـي      شناسي و تحليل گفتمان در محيط نشانش
ده کـرد  اسـتفا  1ايتـوان از روش نظريـش زمينـش    همچنين براي تج يش و تحليل نهايي مـي 

 (1998، 4و کوربين 3و اشتراور 2002، 2)گليسر

 ها و مالحظات عملياتی پژوهش بندي و توصيه جمع

اجتماعي مجازي   ها و صفحات موجود در شبکش هاي اوليش در خصوص گروه در بررسي
هـاي راديـويي و تلوي يـوني     سـيما و شـبکش   و بوک کش در موضوعات مرتبط با صدا فيح

مشاهده شده است کش صفحات بررسي شـده در ايـن     کنند، يت ميداخلي و خارجي فعال
اي خـارجي کـش    هـاي رسـانش   اند و بـرخالف سـازمان   نمونش را اغلب کاربران ايجاد کرده

اي رسـمي کـش از طريـ      صـفحش   هاي رسمي هستند، ها، صفحات و گروه داراي پروفايل
خـورد؛   باشد، بش چشـم نمـي  سيماي ايران شکل گرفتش  و کارکنان و يا نهاد و سازمان صدا

هـا، رويکـرد و    اغلب صفحات فعال در اين موضوع را مخالفان يا معترضان بـش فعاليـت  
کننـد. بـراي مرـال، تعـدادي از ايـن       سيما ايجـاد و مـديريت مـي    و هاي فعلي صدا برنامش

                                                      

1. grounded theory       2. Glaser        3. Strauss 

4. Corbin 
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اند و بش اين ترتيب، در شـيوه ترکيبـي ممکـن     صفحات با اابال کم مخاطبان مواجش شده
مرحلش بررسي کمي، از پژوهش حذف شوند امـا متناسـب بـا اهـداف خـاص      است در 

تـر اـرار گيرنـد. صـفحات و      تواننـد مـورد بررسـي عميـ      پژوهش در بخش کيفي مـي 
شوند و شبکش روابط افرادي کش اين  بندي مي هاي پرطرفدار، طي مرحلش بعدي دستش گروه

کردن   تن، مطلب گذاشتن، اليککنند و يا بش هر نوعي، با پيام گذاش صفحات را دنبال مي
گيرد تا بتـوان تشـخيص داد کـش چـش      و ... در آنها فعاليت دارند، مورد شناسايي ارار مي

توان اضـاوت کـرد کـش فقـط      مي ان انسجام و ارتباط ميان اين افراد وجود دارد و آيا مي
  انـد و در آن  هاي اجتماعي مجازي جذب اين صفحش خاص شده اي از شبکش زيرمجموعش

هاي گسترده، پراکنده و متفـاوت،   ها و طيف فعاليت دارند يا اينکش افراد متعددي از گروه
اند و ارتباطات رو در رو و دوستانش چنداني با هم ندارنـد   جذب اين صفحش خاص شده

پژوهش، بررسي تمامي اين گونش   سو نيست. الزمش و فعاليت آنها هم ل وماً منسجم و هم
مطالعـش   شگران عضو آنهاست اما بش دليل محدوديت، پژوهشگر بايد ازصفحات و افراد و کن

اي هستند، خودداري کند زيـرا ميـ ان تأثيرگـذاري     هايي کش داراي اعضاي حاشيش صفحش
آنها در کل شبکش اابل توجش نخواهد بود. بنابراين الزم است در پژوهشـي کـش صـورت    

مند بش آنها، بش دنبـال   و کاربران عالاشپذيرد، بعد از مطالعش جايگاه فعلي اين صفحات  مي
هايي از آن باشيم کش در بخش مطالعـش بـر    بررسي سطح اثرگذاري اين صفحات و تحليل

 روي محتواي اين صفحات اهميت بيش از حد وااعي بش آنها داده نشده باشد.
 بش اين ترتيب، در پايان بايد اشاره کرد کش هدف از مقالش حاضر، معرفي شيوه ترکيبي

هاي راديويي و تلوي يوني داخلي و  هاي فعال در زمينش شبکش در مطالعش صفحات و گروه
هـاي   هاي اجتماعي مجازي بوده است و از اين رو، سعي گرديده جنبش خارجي در شبکش

مختلف الزم براي معرفي بش پژوهشگران آينده مورد بحث و بررسي ارار گيرد. در االب 
توان گفـت کـش اهميـت و ضـرورت پـايش و بررسـي        مي پيشنهاد بش پژوهشگران آينده
سيما در ميان مردم و در فضـاي مجـازي، امـري مشـهود و      و تصوير سازماني چون صدا

تـوان بـش مطالعـش در     مشخص است کش از طري  چنين پژوهشي با رويکـرد ترکيبـي مـي   
 خصوص آن پرداخت.
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