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چکيده
هدف مقاله حاضر ،معرفي و ارائه شيوه اي براي معالعه در خصو صفحههاي مرتبط با شبکههاي
راديو و تلويزيوني در شبکه هاي اجتماعي مجازي است .به اين منظور ،رويکـردي ترکيبـي بـراي
انجام پژوهش پيشنهاد شده است؛ هدف از اتخاذ اين رويکرد ،امکان به کارگيري همزمان رويکـرد
نظري شبکه اجتماعي ،روش تحليل شبکه اجتماعي و نيز روش شبکه نگـاري اسـت کـه از روش
تحقيقهاي جديد در اين حوزه به شمار ميرود و امکان ارائه تحليلي متناسب با فااي شبکههـاي
اجتماعي مجازي را از نظر هر دو بعد محتوا و فرم ،مهيا ميسازد .دليل پيشنهاد و ارائه ايـن شـيوه
معالعه ،تناسب و انععاف پذيري آن با موضوع است .در اين شـيوه ،پژوهشـگر از سـعح سـاختار
ارتباطات و نيز شبکه روابط موجود ميان کنشگران در خصو موضوع مورد معالعه آغاز ميکند
و سپس به بحث درباره محتواي اين ارتباطات ميپردازد که ميتواند شامل عمق و شدت تمايالت
کنشگران نسبت به موضوع باشد و در کل با پژوهش هاي معمول و رايج بدون رويکـرد شـبکهاي
بسيار متفاوت است زيرا يکي از ويژگيهاي رويکرد ترکيبي ،امکان معالعه همزمان کالبد و ساختار
شبکه در کنار محتواي ارتباطات است
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مقدمه

شبکشهاي اجتماعي اينترنتي ،امروزه فضاي تعاملي جديد و بستري فراتر از حـوزههـاي
ارتباطات سنتي فراهم آوردهاند .اين شبکشها با اراکش مفهومي نوين از زنـدگي مجـازي و
شبکشاي؛ بش عنوان جامعش سايبري ،با بنيانهاي فرهنگي و معنايي متفـاوت بـا معـادالت
جامعش غيرمجازي پديدار شدهاند .براي شناخت و تدبير راههاي مواجهش بـا ايـن پديـده،
شناخت اعماق فرهنگي فضاي مجـازي ،امـري ضـروري اسـت؛ چـرا کـش مواجهـش بـا
شبکشهاي اجتماعي بدون شناخت بنيانهاي معرفتي روابط جاري در آنها ،مانند مواجهش
با سايشها خواهد بود.
با توجش بـش اينکـش پـژوهش حاضـر ،رويکـرد عمليـاتي و کـاربردي خاصـي بـراي
پژوهشگران و تصميمگيران ايراني دارد و بش دنبال توجش و تمرک بر روي رفتـار آناليـن
کاربران ايراني در شبکشهاي اجتماعي مجازي بـوده اسـت ،مسـئلش اصـلي در ايـن نـوع
پژوهش ها بايد توجش بش فضاي عمومي شبکش اجتماعي مجازي با تمرک بر خردهفرهنگ
کاربران ايراني ،از طري مطالعش هويتهـاي موجـود در آن و سـطح و شـيوه تعـامالت
جاري کاربران در اين شبکش ،براي دستيابي بش شناخت اکتشافي در زمينش کاربران ايرانـي
شبکش اجتماعي باشد.
ظهور و گسترش شبکشهاي اجتماعي اينترنتي در جهـان و همچنـين در ايـران طـي
سالهاي گذشتش و سرعت رشد اعضاي اين سايتها (کوثري ،1386 ،ص 20و پوتنـام،1
 ،2000ص ،)170پيمايشهاي مؤسسـش اينترنـت و زنـدگي امريکـايي پيـو 2و نيـ آمـار
مؤسسش «آمار اينترنت جهاني »3و آمارهاي سايت الکسا 4شاهدي بر اين امر هستند .ايـن
آمار همچنين حاکي از گسترش لحظشاي کاربران و مخاطبان اين رسـانشهـاي اجتمـاعي
نوظهور در ايران است .از سوي ديگر ،مفاهيمي همانند جنـگ نـرم ،جنـگ سـايبري 5و
موارد مشابش کش امروزه بش بحري رايج در فضاي عمومي کشور تبديل شده است ،همگـي
بش پديدههايي اشاره دارند کش رسانشهاي اجتماعي در کانون آنها اـرار دارنـد .بـا وجـود
مباحث گوناگون و متعددي کش در ايـن زمينـش در نشـريات مختلـف و همچنـين افکـار
عموعي جريان دارد ،تاکنون پژوهشهاي علمي و دانشگاهي معدودي با رويکرد ترکيبي
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و کلنگر در اين حوزه صورت پذيرفتش است .از سـوي ديگـر ،پـژوهشهـاي صـورت
گرفتش ني يا بش شکل مقطعي و بش صورت بررسيهاي مـوردي در يـک زمـان خـاص و
بسيار محدود صورت پذيرفتش است و يا بش شکل کلي و اجمالي ،ويژگيهاي عمـومي و
بش طور عمده جمعيتشناختي شبکش بررسي شده است .در اغلـب ايـن پـژوهشهـا ،بـا
پرداختن بش موارد کلي و فني ،از تهديدها و فرصتهاي اين پديده نـوظهـور سـخن بـش
ميان رفتش است .عالوه بر اين ،برخي از مطالعات ذکر شده ،بش طور عمـده بـا مبنـا اـرار
دادن دادهها و نتايج کاربران خارجي (غير ايراني) اين گونش شـبکشهـا صـورت پذيرفتـش
است .از اين رو ،ضرورت انجام پژوهشهاي دستش اول توصيفي ـ اکتشافي در ايـن زمينـش
بش خوبي احسار ميشود .بنابراين ،در شرايطي کش سخن از تـأثيرات ايـن شـبکشهـا در
رسانشهاي جمعي بسيار است ،ل وم شناخت پايشاي و توصيف و اکتشاف يکپارچش آنهـا،
اهميت دوچندان مييابد؛ چنان کش الزم است بش تأثيرات اجتمـاعي ،فرهنگـي و سياسـي
اين رسانشهاي اجتماعي بيش از پيش توجش داشتش باشيم.
ادم آغازين در مسير مطالعش و پژوهش علمي در باب شبکشهاي اجتمـاعي مجـازي،
شناخت ساختار شبکشها ،روابط و همچنين فضاي حاکم بر ارتباطات رايج در آنهـا ،بـش
عنوان فلسفش و کارويژه اين شبکشهاست .براي اين منظور ،الزم است پژوهشي بـر پايـش
دادههاي حاصل از فعاليتهاي کاربران ايراني صورت پذيرد ،تا بتوان در مـورد کـاربران
ايرا ني بش طور خاص اظهار نظر کـرد و بـراي اسـتفاده بهتـر آنهـا از ايـن شـبکشهـا بـش
برنامشري ي پرداخت.
موضوع مقالش حاضر ،چگونگي مطالعش و بررسي ساختار ،اواعد و روابط حـاکم بـر
تعامالت کاربران شبکشهاي اجتماعي مجازي در ابال صفحات مرتبط بـا صـداوسـيما و
شبکش هاي راديويي و تلوي يوني است .هدف از پـژوهش صـورت گرفتـش نيـ  ،تـدارک
زمينشاي براي آشنايي پژوهشگران و شناخت عمي تر آنان از ماهيت شبکشهاي اجتماعي
مجازي و روابط موجود در آنها بوده است.
اهداف پژوهش با رويکرد ترکيبی

اهداف اصلي پژوهش با رويکرد ترکيبي براي مطالعش شـبکشهـاي اجتمـاعي مجـازي بـا
تمرک بر موضوعي خاص مانند راديو و تلوي يون ميتواند مواردي از اين دست باشد:
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بررسي ماهيت و بنيانهاي معرفتي کاربران شبکش و اعضاي صفحات مرتبط با شبکشهـاي
تلوي يوني و راديويي داخلي و خارجي و دستيابي بش دانش اکتشافي در اين زمينش
دستيابي بش الگوي ساختاري ارتباطات شکل گرفتش در شبکش 1و فرهنگ حاکم بـر جريـان

ارتباطات (تعامالت در بستر شبکش) با تمرک بر شبکشهاي رسانشاي داخلي و خارجي
ابتدا شناسايي ساختار اصلي تعامالت اعضايي کش پسنديدن 2يا دنبال کـردن 3صـفحش
خاصي را اظهار کردهاند و سپح شناسايي زيرگروههـاي سـاختاري اصـلي در شـبکش و
افراد تأثيرگذار در اين ساختار
کشف و رم گشايي شيوه تعامالت و ارتباطـات و معـاني متضـمن آن در خصـوص
شبکشهاي رسانشاي داخلي و خارجي
مجموعش اين اهداف ،شناختي روشن و کلنگر از شبکش اجتماعي مجازي بـش عنـوان
يک رسانش اجتماعي بش دست ميدهد .اين شناخت ميتوانـد بـش عنـوان زيربنـايي بـراي
برنامشري ي و بهرهبرداري حداکرري ،مـانع از آسـيبهـاي ايـن پديـده از طريـ شـبکش
راديويي و تلوي يوني يا صداوسيما بش عنوان يک سازمان رسانشاي ب رگ در ايران شـود.
از سوي ديگر ،بش دليل يکپارچش بودن و نگاه کلنگر در اين پژوهش ،نتايج کار تا حدي
تبيينکننده نوع ذايقش و گرايشهاي رسانشاي مخاطبان ني خواهد بود.
پيشينه پژوهش

بر اسار نتايج پژوهش بار )1998( 4درباره رابطش بـين سـاخت شـبکشهـاي کسـبوکـار و
عملکرد بنگاهها در افريقا ،کارآفرينان فقيري کش مؤسسات کوچک محلي را در صـنايع سـنتي
ميگردانند ،بش چي ي شکل دادهانـد کـش وي آن را شـبکشهـاي همبسـتگي بـا هـدف مبادلـش
اطالعات شخصي درباره سلوک و نيات اعضا مينامد .کـارکرد اول ايـن شـبکشهـا ،کـاهش
مخاطره و مقابلش با شرايط نامطمئن است .در مقابـل ،بنگـاههـاي بـ رگتـر و وسـيعتـر ،در
شبکشهايي کش ايجاد نوآوري ميکنند ،ادغام شدهاند و بش اين ترتيب ،اعضـاي آنهـا در دانـش
مربوط بش فنّاوري و بازارهاي جهاني با هدف روشن افـ ايش سـود بنگـاه ،تـوان توليـدي و
سهم بازار سهيماند (بش نقل از ولکاک 5و نارايان ،6ترجمش خاکباز و پويان.)1384 ،
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به اد دوران ( )1385در تحليلي نظري ،بش بررسي کارکرد حمايتي پيوندهاي اـوي و
ضعيف اجتماعي در ابال انواع فشـارهاي روانـي ـ اجتمـاعي از ديـدگاه تحليـل شـبکش
اجتماعي و رابطش آن با اعتياد بش مواد مخدر و همچنين ترک آن پرداختـش اسـت .وي بـا
مقايسش شبکش تعاملهاي رو در روي اجتماعي با شبکش ارتباطات رايانـش واسـط ،م ايـاي
شبکش دوم را کش بش تازگي ايجاد شده ،براي برخورداري مطلـوب و مناسـب از خـدمات
حمايتي شـبکش روابـط اجتمـاعي در پيونـد زدن افـراد شـامل مـواردي چـون نداشـتن
محدوديت زماني ،مکاني و فضايي مي داند .وي در نهايت با تکيش بـر ايـن وااعيـت کـش
شبکش وبالگنويسان ايراني رتبش سوم جهان را از نظـر تعـداد بـش خـود اختصـاص داده
است ،1اظهار ميدارد؛ گستردگي اسـتفاده از ايـن ابـ ار در بـين جوانـان ايرانـي ،نشـان
ميدهد کش با توسعش وبالگستان و اتاقهاي چت فارسي زبان ،ميتـوان از طريـ تـأمين
چتر حمايتي گسترده و دايمي شبکش ارتباطات رايانش واسط در شـبکش روابـط اجتمـاعي،
هر سش گروه در خطر گرايش بش مواد مخدر ،معتاد بـش مـواد مخـدر و در حـال تـرک را
مورد حمايت ارار داد.
باستاني و صالحي هيکويي ( )1386در پژوهشي بش بررسي ويژگـيهـاي سـاختاري،
تعاملي و کارکردي شبکش اجتماعي زنان و مردان در تهـران پرداختـشانـد .فـرض اصـلي
پژوهش اين است کش زنان و مـردان بـش دليـل تفـاوت در سـاختار زنـدگي و بـش دليـل
نابرابريهاي جنسيتي ،سرمايش اجتماعي متفاوتي دارند .آنچش شبکش روابط زنان و مـردان
را از هم متماي ميسـازد ،فرصـتهـا و محـدوديتهـاي زنـان و مـردان اسـت کـش از
نابرابريهاي جنسيتي و توزيع نابرابر امکانات و فرصتها در جامعش نشئت ميگيرد.
محسني و همکاران ( )1385در پژوهشي بش بررسـي اثـرات اسـتفاده از اينترنـت بـر
ان واي اجتماعي کاربران کافينتهاي تهران پرداختشاند .بر اسار نتـايج ايـن پـژوهش،
ميان زمان استفاده از اينترنت در طول شبانشروز و ان واي اجتماعي پاسخگويان رابطـشاي
معنادار و معکور وجود دارد .همچنين استفاده جمعـي و گروهـي از اينترنـت موجـب
کاهش ان واي اجتماعي شده است.
محمود شارعپور ( )1386در تحليلي نظري بش بررسي نقش شبکشهـاي اجتمـاعي در
بازتوليد نابرابريهاي آموزشي پرداختش است .او با تکيش بر ديدگاه شبکشاي و بـا تحليـل
 .1در زمان انجام آن تحقي
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ساخت اجتماعي ،اظهار ميکند؛ نقطش تمرک ديدگاه شبکش اين است کش بـش جـاي تأکيـد
بر کنشگران و ويژگي هاي فردي آنان ،ساختار روابط بين کنشگران را مورد توجـش اـرار
ميدهد .او با استفاده از چارچوب تحليل شـبکشاي و فـرض شـبکش بـش عنـوان سـرمايش
اجتماعي براي فرد ،در نهايت نتيجش ميگيرد کش برخورداري از رابطش حمايتي با عـامالن
نهادي ،شرط الزم براي پيشرفت در نظام آموزشي و همچنين موفقيت شغلي در آينده است.
همتن 1و ولمن )1999( 2پرسش اصلي پژوهش خود را اين گونش مطر ميکنند کـش
برخورداري از نعمت اينترنت رايگان و پرسرعت ،چش اثري بر انواع روابط بين شخصـي
افراد با دوستان ،بستگان و همسايگان ميگذارد .نتايج پژوهش آنان حاکي از ايـن اسـت
کش اينترنت از طيفي از پيوندهاي اجتماعي اوي و ضعيف ،اب اري ،عاطفي ،اجتمـاعي و
نسبي حمايت مي کند .روابط ،بش ندرت در ارتباط رايانـشاي صـرف محفـوظ و محـدود
ميمانند و بيشتر بش صورت ترکيبي از تعامالت آنالين و آفالين جريان دارند .همچنـين
با وجود توان اينترنت براي خدمت بش عنوان نوعي فنّاوري ارتباط جهاني ،عمده فعاليت
آنالين ،ميان افرادي است کش ن ديک يکديگر زندگي يا کار ميکنند.
پستم  )1998( 3در پژوهشي ،بش تحليل محتواي تعدادي از پژوهشهاي مربوط بش آثار
ارتباطات رايانشاي بر نفوذهاي اجتماعي در گروهها پرداختشاند .بر اسار چارچوب نظـري
اين پژوهش ،عواملي کش بش طور سنتي بش عنوان عوامـل از بـين برنـده فردگرايـي شـناختش
ميشوند ،مانند ترکيب گمنامي و ذوبگـروي يـا تعامـل از طريـ يـک شـبکش رايانـشاي،
برجستگي گروهي و انطباق با هنجارهاي گروه را تقويت ميکند و از اين طري  ،تـأثير بـر
مرزبنديهاي اجتماعي را شدت ميبخشد .يافتشهـاي نيمـي از پـژوهشهـا حـاکي از اثـر
تخريبي اينترنت بر مرزبنديهاي اجتماعي است .بش طوري کش بـراي بسـياري از کـاربران،
جذابيت اينترنت ،در حرکت آزاد و اابليت آن در اتصال افراد ،صرف نظر از زمان و مکـان
نهفتش است .با توجش بش مقيار جهاني اين فنّـاوري و سـرعت فراگيـري نـوآوري ،ارتبـاط
رايانشاي تأثير آشکاري بر درهم شکستن مرزهاي مليتي ،نژادي ،زباني و عقيدتي دارد.
چو 4و چان )2008( 5در مطالعشاي ،بش بررسي رابطـش بـين شـبکش اجتمـاعي ،اعتمـاد
اجتماعي و اهداف مشترک با اشتراکگذاري دانش سازماني پرداختـشانـد .نمونـش آمـاري
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مورد بررسي در اين پژوهش  190نفر از مديران شرکتهاي تجـاري هنـگکنـگ بـوده
است .بر اسار يافتشها ،پاسخگويان هنگام بش اشتراکگذاري دانش ،تفـاوتي بـين دانـش
نهان و آشکار اايل نبودند و شبکشهاي اجتماعي و اهداف مشترک بش طور معنـاداري بـر
نگرش نسبت بش اشتراک داوطلبانش دانش و همچنين هنجارهاي ذهني در مـورد اشـتراک
دانش تأثير داشتند .شبکش هـاي اجتمـاعي و اهـداف مشـترک بـر تمايـل و خواسـت در
خصوص اشتراکگذاري دانش در درون سـازمان اثـر معکـور دارنـد و رابطـشاي بـين
اعتماد اجتماعي با هنجارهاي ذهني و نگرش نسبت بش اشتراک دانش مشاهده نميشود.
مولر )2007( 1در مقالشاي با عنوان تحليل شبکش اجتمـاعي ،بـش بررسـي عملـي يـک
روش عملگرايانش در مورد گسترش اشتراک دانش پرداختش اسـت .بـر اسـار شـاخص
ارتباطات بيروني ـ دروني ،ارتباطات دروني در ميان مؤسسات پژوهشي ،بش وضـو بـر
ارتباطات بيروني بين مؤسسات مختلف غلبش دارد.
لي ( )2006در پژوهشي ،بش بررسي اـدرت سـرمايش اجتمـاعي شـبکش در ارتباطـات
آنالين در ميان  512نفر از دانشجويان کره جنوبي پرداختش است .بر اسار نتايج حاصـل
از اين پژوهش ،سرمايش اجتماعي شبکش کش در اجتماعات آنالين شـکل گرفتـش و حفـظ
ميشود ،بش طور معناداري با کسب پايگاهها رابطش مربت دارد .اين نتايج با ايـن وااعيـت
تبيين مي شود کش اعضاي اجتماعات برخط ميتوانند بش طور مکرر ،بش همان صورت کـش
اطالعات را منتقل ميکنند ،از يکديگر پشتيباني احساسي بش عمل آورند .افـرادي کـش در
فضاي وااعي سرمايش اجتماعي شبکش ندارند ،در فضاي مجازي توانسـتشانـد بـا فعاليـت
اينترنتي سرمايش اجتماعي شبکش جايگ ين بيابند.
گرينفيلد 2و ديويح )2002( 3بر اسار يافتش هاي اين پـژوهش ،اظهـار مـيدارد کـش
اکرر شرکت هاي تجاري امريکايي ،امکان دسترسي بـش اينترنـت را بـراي کارکنـان خـود
فراهم کرده اند .بيش از نيمي از کارمندان و حدود 70درصد از شـرکتهـايي کـش مـورد
بررسي ارار گرفتشاند ،بش اينترنت دسترسي داشتشانـد .بـيش از 82درصـد از شـرکتهـا،
سياستهايي براي نحوه دسترسي بش اينترنت در محل کـار انديشـيده بودنـد کـش مـوارد
استفاده صحيح و ناصحيح از اينترنت را در محـل کـار معـين مـيکـرد .بـا وجـود ايـن
سياستها ،شرکتهاي امريکايي با مشکلي جدي روبشرو هسـتند .بـيش از60درصـد از
3. Davis

2. Greenfield

1. Muller

  120پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستم /شماره ( 4پياپي  / )76زمستان 1392

شرکت ها ،کارکنان خود را بش دليل استفاده نادرست از اينترنـت ،جريمـش و 30درصـد از
آنها برخي از کارکنان خود را بش همين دليل ،از محل کار اخراج کردهانـد .پـرداختن بـش
موضوعات مستهجن ،چت کردن ،بازي اينترنتي ،سرمايشگذاري يا خريد در محل کار ،از
عوامل جريمش يا اخراج اين کارکنان بوده است.
ادبيات پژوهش

در اين بخش ،با توجش بش اينکش رويکرد ترکيبي ،آمي هاي از روش کمـي و کيفـي اسـت،
ابتدا روش تحليل شبکش اجتماعي ،بش عنوان يک نمونش از روشهاي موجود در رويکـرد
کمي و سپح روش مردمنگاري و شبکشنگاري بش عنوان يک روش کيفي معرفي شدهاند.
تحليل شبکه اجتماعی

روش تحليل شبکش اجتماعي و ني رويکرد نظري آن ،نوعي نگاه کـلنگـر و از بـاال ،بـش
ارتباطات ميان افراد ،کنشگران و فعاالن شبکش است؛ ايـن شـبکش مـيتوانـد يـک شـبکش
اجتماعي ،کاري ،رابطش ميان مولکول ها و غيرجانداران و  ...باشد .اما در بحث حاضر ،بش
مطالعش آن دستش از شبکشهاي اجتماعي کش در آنها رابطـش ميـان کنشـگران انسـاني مـورد
توجش است ،پرداختش مي شود .تالش شده است با استخراج ساختار ارتباطـات و الگـوي
رابطش ميان اين کنشگران و با بهرهگيري از مدل هاي ساختاري مبتني بر نظريش گـراف در
رياضيات کش اين ارتباطات را با خطوط و کنشگران فعـال در شـبکش را بـا نقـاط نشـان
مي دهد ،در االب يک گراف يا مجموعشاي از خطوط و نقاط ،نوعي شبيشسـازي از ايـن
ارتباطات و الگوي آن اراکش شود .بنابراين ميتوان گفت کش تحليـل شـبکش اجتمـاعي ،بـا
هــدف ســاخت و تحليــل دادههــاي «رابطــشاي( 1ارتبــاطي)» صــورت مــيپــذيرد .در
علوم اجتماعي ،اين دادهها ارتباطات اجتمـاعي بـين کنشـگران( 2خـواه فـرد ،گـروه يـا
سازمان باشد) را مد نظر ارار ميدهند .تحليل شبکش اجتماعي بر تحليـل مجموعـشاي از
رابطشها( 3خطوط) بين کنشگران (گرهها )4تمرک مييابد و درصـدد بازشناسـي الگـو و
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ويژگيهاي ساختاري ارتباطات و زيرمجموعشهاي آن است (ادواردز .)2010 ،1برخي از
مفاهيم پر استفاده در روش تحليل شبکش اجتماعي را ميتوان چنين تعريف کرد:
شبکه .مفهوم «شبکش »2بر اين حقيقت تأکيد دارد کش هر فرد ،داراي برخـي گـرههـاي
ارتباطي با افراد ديگر است .افرادي کش هر کدام از آنهـا بـش نوبـش خـود ،بـش تعـداد کـم،
متوسط و يا زيادي از ديگران گره خوردهاند (واسرمن 3و فاوست.)1994 ،4
شبکه اجتماعي .عبارت «شبکش اجتماعي »5بش مجموعـشاي از کنشـگران و ارتباطـات و
گرههاي ارتباطي ميان آنها اشاره دارد .تحليلگر شبکش تالش خواهد کرد با طراحـي مـدلي
براي اين روابط ،ساختار گروه را بش تصوير بکشد .در آينده ني فردي ديگر ميتوانـد تـأثير
اين ساختار را بر کارکرد گروه و يا بر افراد درون گروه مطالعش کند (همان ،ص .)9
نگاره .6براي تحليل روابط اجتماعي ،بش بازنمود و الگوي صريحي در خصوص ايـن
روابط اجتماعي نياز داريم تا از اين طري آنچـش را دربـارهاش صـحبت مـيکنـيم ،درک
کنيم .در نتيجش ،اب ار و نظريشاي ني براي تحليل اين روابط مورد نياز است تا در راستاي
پيشرفت بش ما کمک کند؛ ميتوان کنشگران  ،يعني مصداقهايي التفاتي نظير انسانها يـا
سازمانها را کش بش عنوان گره (تارکها )7نمود مي يابند و روابط را کش بش عنوان خـطهـا
(لبشها )8در نظر گرفتش ميشوند ،بش صورت نگاره يا شبکشاي اجتماعي رسم کرد .نگـاره
برآيند ،امکان بررسي ديـداري روابـط مـاوراي چيـ ي را کـش از طريـ روابـط وااعـي
امکانپذير است ،مهيا ميسازد ،يک نگاره ميتواند تا حد زيادي کاملتـر و داراي ابهـام
کمتري نسبت بش مواجهشهاي گذرا از چي ي کش مبتني بـر آن اسـت ،باشـد (واسـرمن و
فاوست 1994 ،و اسکات ،2000 ،9صص .)63-65
دادههــاي رابعــهاي .دو گونــش اصــلي دادههــا ،دادههــاي خصوصــيتي 10و دادههــاي
رابطـشاي 11هســتند .دادههــاي رابطـشاي شــامل ارتباطــات ،گـرههــا ،اتصــاالت ،ضــمايم
(پيوستها و ارارها) گروه و جلسـات مـي شـوند کـش فـردي را بـش فـرد ديگـر مـرتبط
مي سازند و نميتوانند بش ويژگي هاي عامالن فردي صرف تقليل يابند؛ دادههاي رابطشاي
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در مرک دغدغشهاي اصلي سنت جامعششناختي ارار دارند ،آن هم زماني کش ايـن سـنت
بر پژوهش در مورد ساختار کنش اجتماعي تأکيد مـي کنـد .روابـط ،سـاختارها را خلـ
ميکنند ،بنابراين دغدغشهاي ساختاري جامعششناسي ميتوانـد بـا جمـعآوري و تحليـل
دادههاي رابطشاي برطرف شود .برخالف و عکح موارد گفتش شده ،اغلب متون موجـود
در مورد روشهاي تحقي  ،بـر تحليـلهـاي متغيـري بـراي تحقيـ بـر روي دادههـاي
خصوصيتي متمرک شدهاند (اسکات ،2000 ،صص  .)2-4اولين و مهمترين تفاوت ميان
دادههاي شبکش اجتماعي و ديگر پژوهشهاي معيار اجتماعي و رفتـاري ايـن اسـت کـش
دادههاي شبکش اي متشکل از آزمون يـک يـا چنـد نـوع رابطـش در ميـان مجموعـشاي از
کنشگران است (واسرمن و فاوست ،1994 ،ص .)43
در مورد اب ار گردآوري دادهها بايد گفت کش در مطالعات تحليل شـبکش ،بـش منظـور
جمعآوري دادههاي رابطشاي کش ناظر بش ارتباطات ميان فرد و افراد ديگر است ،بـش چنـد
شيوه متداول اادام ميشود؛ شيوه پرسش از فرد کش در آن ،پرسشنامشاي طراحي ميشـود
و در اختيار فرد ارار ميگيرد و از او خواستش ميشود افرادي را کش با آنهـا ارتبـاط دارد،
نام ببرد .يا اينکش از ميان فهرست افرادي کش پژوهشگران ابالً تهيـش کـردهانـد ،افـرادي را
انتخاب کنند کش خود با آنها ارتباط خاصي دارند .ويژگيهاي اين ارتبـاط را نيـ (نظيـر
دوستي ،دشمني ،همکالسي بودن و  )...پژوهشگران از ابـل ،در اختيـار پاسـخگو اـرار
ميدهند .اين روش گردآوري دادهها عالوه بر م يـتهـايي ماننـد ،ه ينـش کـم و زمـان
مناسب ،اشکاالتي ني دارد ،براي مرال ،فرد ممکن است بش صـورت گ ينشـي ارتباطـات
خود را معرفي کند و يا اينکش نتواند کليش ارتباطاتش را بش خاطر آورد و بـش دليـل تعـدد آنهـا
اادر نباشد همگي را نام ببرد ،بش اين ترتيب ،ممکن است بخش اعظمي از دادههـاي مناسـب
از دسترر پژوهشگران خارج شـود .برخـي از پژوهشـگران شـبکش ،ارتباطـات را از طريـ
آرشيو تعامالت ثبت و ضبط شده در گذشتش مطالعـش مـيکننـد (همـان ،ص )50؛ بـر ايـن
اسار ،م يت پژوهش بر روي شبکشهاي اجتماعي مجازي ،اين است کش پژوهشگر ،هم
ميتواند ارتباطات فرد را از خود او سؤال کند و هم با رجـوع بـش دادههـاي موجـود در
شبکش اجتماعي مجازي ،خود ،شبکش ارتباطات افراد را استخراج کند؛ فراينـد رجـوع بـش
دادههاي موجود در شـبکش بـش دو روش خودکـار (از طريـ نـرماف ارهـاي جمـعآوري
دادههاي رابطشاي ،کراولر) و يا دستي (از طريـ اسـتخراج ارتباطـات افـراد بـا بررسـي
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پژوهشگر) انجام ميشود؛ روش دستي فقط در شبکشهاي داراي تعداد ارتباطات اندک و
محدود کارآيي داشتش و در شبکشهاي داراي اعضاي فـراوان (ماننـد مـورد بررسـي ايـن
پژوهش) امکانپذير نيست.
مردمنگاري و رابطه آن با شبکهنگاري

مردمنگاري روشي انسانشناسانش است کش در جامعششناسي ،مطالعات فرهنگـي و بسـياري از
رشتشهاي ديگر علوم اجتماعي شهرت يافتش است .اين عبارت هم بـش کـار پـژوهش ميـداني
اطالق ميشود و هم بش مطالعش تماي ات معنايي ،شيوهها و مصـنوعات گـروههـاي اجتمـاعي
مشخص و خاص و بازنمايي بر اسار چنين مطالعش اي .مردم نگاري ،بش لحاظ ذاتي ،فعـاليتي
بيانتهاست کش بر اسار مشارکت و مشاهده در پهنشهاي فرهنگي مشخص هماننـد شـهادت
دادن (روايت کردن) و بش کارگيري بازتاب محق صورت ميگيرد .ايـن بـدان معناسـت کـش
اين روش اوياً بر تي هوشي پژوهشگر بش عنوان اب ار (سنجش) تکيش دارد.
مردم نگاري بر پايش دانش مبتنـي بـر محـل خـاص و اختصاصـي گرايـي و محـدوده
مشخص بنا شده است .در حالي کش بعضي اواات در تعميم دادن از آن استفاده مي شود،
در اغلب موارد بش منظور رسيدن بش نوعي ادراک با ج کيات مشخص کش دانش زمينـش اي
(مبنايي) نام دارد ،بش کار ميرود (بش نقل از کوزينتح.)2002 ،1
انعطافپذيري يکي از اويترين نقاط اوت مردمنگاري است .روشهاي مـردمنگارانـش
پيوستش در حال روزآمد شدن بش منظور تناسب و انطبـاق هـر چـش بيشـتر بـا محـيط هـاي
پژوهشي ،زمان ،ترجيحات پژوهشگران و ااتضاکات گروههاي فرهنگي هستند.
مردمنگاري مجازي

مردم نگاري مجازي در اين مقالش ،بش عنوان مفهومي کلي مورد اشاره ارار گرفتش است کش
شبکشنگاري ميتواند بخشي از آن بش شمار آيد .مردمنگاري بر اين مبنا استوار است کـش
اينترنت بش ج اب ار پژوهشها ،خود ميتواند بش عنوان مکاني براي مصاحبش تلقي شـود.
در چنين مواردي مي توان اينترنت را بش من لش نوعي محيط يا فرهنگ مورد مطالعـش اـرار
1. Kozinets
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داد کش در آن انسانها شکلهاي خاصي از ارتباط يا گاهي هويت را بش وجود ميآورنـد.
در هر دو حالت مـيتـوان روشهـاي مـردمنگـاري را بـش پـژوهش اينترنتـي کشـاند و
شيوه هاي براراري ارتباط و اراکش خـود در اينترنـت را مطالعـش کـرد .بـراي رسـيدن بـش
برداشتي از درک شرکتکنندگان از خود و معنايي کش بـش مشـارکتهـاي آناليـن خـود
مي دهند ،بايد زماني را با آنها صرف مشاهده کاري کرد کش در اينترنت انجام ميدهنـد و
بش آنچش درباره کارهايشان در اينترنت ميگويند ،گوش داد.
مردمنگاري مجازي بش جاي محيطي طبيعي ،در محيطي تکنيکي جـاي دارد .فنّـاوري
را نبايد امري بديهي و معلوم فرض کرد چون تأثير و استفاده از آن بش شدت تحت تأثير
بازنماييها و باورهايي است کش چش کاربران و چش کساني کـش از آن اسـتفاده نمـيکننـد،
درباره آن دارند (فليک ،1ترجمش جليلي ،1388 ،ص .)294
مطالعات پژوهشي کيفي در اينترنت از طري ويرايش (تعديل) مردمنگارانش دادههـاي
فضاهاي اجتماعي مجازي ،همچون؛ چترومها ،جوامع مجازي و از اين دست ،صورت
پذيرفتشاند .مردمنگاري اينترنت اصوالً يا بر مبناي تحليـل متـون و گفتگوهـاي اينترنتـي
استوار است يا بر مطالعات آناليـن تعـاملي بـش عنـوان مشـاهدهکننـده مشـارکتکننـده؛
مصاحبشها و يادداشتهاي کنشها در گروههاي ارتباطي اينترنتـي؛ همچـون تـاالرهـاي
گفتمان و جوامع ،کش مرزهاي (محدوده) مشخصتري را براي پژوهشگران کيفي فـراهم
ميکند (سيدبک.)2004 ،2
مردمنگاري مجازي براي مطالعش محتويات ارتباطات درون اينترنت و روشهـاي متنـي
است کش شرکتکنندگان با استفاده از آن ارتباط برارار ميکنند .برگمن 3و مير )2004( 4کـش
از پيش زمينش تحليل گفتگو و روششناسي مردمنگارانش آغاز کـردهانـد ،يـک گـام جلـوتر
نهاده و پيشنهاد کردهاند کش بخشهاي رسـمي تعامـل در شـبکش تج يـش و تحليـل شـوند.
تحليل گفتگو بيشتر بش اب ارهـاي زبـاني و تعـاملي (ماننـد نوبـتهـاي گفتگـو ،اصـال و
آماده سازي براي ختم گفتگو) توجش دارد کش افراد بش هنگام براـراري ارتبـاط دربـاره يـک
موضوع از آنها استفاده ميکنند ( بش نقل از فليک ،ترجمش جليلي.)1388 ،
3. Burgman

2. Sade-Beck

1. Flick
4. Mier
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شبکهنگاري

کوزينتح شبکشنگاري 1را بش عنوان فن تحقيقات بازار و بـش منظـور دسـتيابي بـش بيـنش
مشارکتکنندگان توسعش داد .شبکشنگـاري بـش عنـوان يـک روش پژوهشـي؛ سـريعتـر،
ساده تر ،و ارزان تر از مردم نگاري سنتي است .همچنـين بـا ذات پـژوهش مـردم نگارانـش
ســازگارتر بــش نظــر مــيرســد؛ چــون در مقايســش بــا گــروههــاي کــانوني 2و مصــاحبش،
غيرمحسورتر (کمتر مداخلشگر) اسـت .ايـن روش ،اطالعـاتي را در زمينـش نمـادهـا و
نشانششناسي ،معنا و الگوهاي مصرف گروههاي آنالين فراهم ميکند .مبـدع ايـن روش
(کوزينتح) رهنمودهايي را توصـيش مـيکنـد کـش بـا محـيط آناليـن انطبـاق دارد و بـش
انعطافپذيري و گشودگي (آزادي) مردمنگاري پايبند است .همچنين سختگيري (داـت
زياد) و اصول اخالاي تحقيقات بازار را رعايت ميکند (کوزينتح.)2002 ،
شبکشنگاري يک روش تحقي کيفي برمبناي پارادايم تفسيري اسـت کـش روشهـاي
پژوهشهاي مردمنگارانش سنتي و مبتني بر فرد در انسانشناسي را با مطالعش فرهنگهـا و
جوامع آنالين تشکيل شده از ارتباطات رايانش واسط 3سازگار کرده است.
شبکشنگاري در سش نوع مطالعش مفيد است؛ در سش تقسيمبندي کلـي و عمـومي؛ اوالً،
در مقام روششناسي براي مطالعش «فرهنگهاي سايبر» و جوامع مجـازي «خـالص »4کـش
هي گونش حضور و وجودي در زندگي وااعي ندارند و حضور و وجود خود را تنهـا از
طري شبکش هاي رايانش واسط اظهار و اعالم کردهاند .ثانياً ،بش عنوان ابـ ار روششـناختي
مطالعش فرهنگهاي سايبر و جوامع مجازي «اشتقااي( 5ثانويش)» و ثالراً ،بش عنـوان ابـ اري
اکتشافي براي مطالعش موضوعات عمومي و جامع(بکمن.)2005 ،6
مردمنگاري بش مشاهده مشـارکتي ميـداني در ميـان گـروههـاي اجتمـاعي خـاص و
همچنين بش اراکش (بازنمايي) بر اسار چنين مطالعاتي اشاره دارد .در دهش گذشتش ،تطبيـ
با حجم وسيع از سامانشهاي تحت شبکش ارتباطات بين فردي ،بش ظهـور اشـکال جديـد
فرهنگي منجر شده است .اين اشکال جديد فرهنگـي ،در بسـتر (زمينـش) کـامالً بـديع و
آنالين خود ،نياز بش توسعش روشهاي پژوهشي جديد دارند.
دستکم چهار جنبش متماي در ارتباطات آنالين ،رايانش واسـط يـا مجـازي ،بـا نقطـش
)3. Computer Mediated Communication (CMC
6. Beckmann

2. focus groups

1. netnography

5. derived

4. pure
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مقابل يعني؛ اشکال ارتباط فردي (شخصـي) ،زنـدگي وااعـي و يـا چهـره بـش چهـره و
تعامالت شکلگيري اين جامعش وجود دارد .تفاوت اول ،بستر متني و غيرفي يکي محيط
آنالين و تفاوت دوم ،سطح بـيسـابقش و جديـدي از دسترسـي بـش رفتارهـاي غيراابـل
مشاهده از تعامل افراد مشخص است کش پيش از اين مقدور نبوده است .تفـاوت سـوم،
اين است کش تعامالت سنتي بسيار زودگذر هستند ،اما تعامالت اجتماعي اينترنتي اغلـب
بش طور خودکار ذخيره و آرشيو ميشوند و پروندههاي دايمـي مـيسـازند .در نهايـت،
تفاوت چهارم اينکش ذات اجتماعي رسانش جديد نامشخص است و معلوم نيست کـش آيـا
يک فضاي خصوصي است يا عمومي ،يا ترکيبي منحصر بش فرد (جوپ)2006 ،1
شبکشنگاري فرايند رايج مردمنگارانـش مشـاهده مشـارکتکننـدگان را بـراي سـازگار
کردن هرچش بيشتر با ااتضاکات ارتباطات بش واسطش رايانش فراهم مـيکنـد .بـراي نمونـش،
ميتوان بش فرايندهاي (مدخل) ورود فرهنگي ،2جمـعآوري و تج يـش و تحليـل دادههـا،
حصول اطمينان از اابليت اعتماد 3تفاسير ،اجراي ارزيابي از سوي مشـارکت کننـدگان و
انجام پژوهشهاي اخالاي اشاره کرد (کوزينتح.)2002 ،
بــا توجــش بــش طيــف گســتردهاي از گ ينــشهــا و اشــکال رايــج جوامــع آناليــن،
پژوهشگران بايد وات خود را صرف تطاب پژوهش خود با پرسشها و منافع متناسـب
با مجامع آنالين مورد نظر ،با استفاده از منابع جديد؛ شامل موتورهاي آناليـن جسـتجو
مانند ياهو و گروههاي گوگل کنند (همان).
ابل از ورود بش پژوهش (مرحلش آغازين) و ابل از آغاز تمار بـا شـرکتکننـدگان يـا
شروع رسمي جمعآوري دادهها يک شبکشنگار بايد با ويژگيهاي متمـاي جوامـع آناليـن
آشنا باشد .در شبکشنگاري ،دادهها را بش دو صورت دسـتشبنـدي مـيکننـد؛ دادههـايي کـش
پژوهشگر بش طور مستقيم از اعضاي جامعش آنالين ارتباطات با واسطش رايانش نسخشبـرداري
ميکند و دادههايي کش پژوهشگر آنها را توصيف ميکند .همچنين يادداشـتهـاي بازتـابي
(منعکحکننده) فيلد ني کش در آن شبکشنگارها مشاهدات خود را ثبـت مـيکننـد ،توصـيش
شده است .با اين حال ،جدا از مردمنگاري سنتي ،شبکشنگاريهاي سختگيرانشاي نيـ تنهـا
با استفاده از مشاهدات و دانلود ،بدون نوشتش شدن حتي يـک يادداشـت ميـداني از سـوي
پژوهشگر ،انجام گرفتش است (جوپ.)2006 ،
3. trustworthiness

2. cultural entrée

1. Jupp
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همانند نظريش مبنايي ،جمعآوري اطالعات بايد تا زماني کش بينش جديد در محـدوده
موضوعات مهم همچنان در حال پديدار شدن است ،ادامش يابد .بش منظـور داـت بيشـتر،
برخي از شبکشنگاران ممکـن اسـت مايـل بـش دنبـال کـردن (نظـارت بـر) ميـ ان مـتن
جمعآوري و خوانده شده و تعداد مشارکتکنندگان مج ا باشند.
راهکارهاي نرماف اري ،کدگذاري ،تحليل محتوا ،پيوند دادهها ،نمايش دادهها و اابليـت
ساخت نظريش را تسهيل ميکنند .از آنجا کش شبکشنگاري در درجش اول ،بر اسار مشـاهده
گفتمان متني بنا ميشود ،حصول اطمينـان از اابليـت اعتمـاد تفاسـير ،نيـاز بـش رويکـردي
متفاوتتر از براراري توازن بين گفتمان و رفتار مشـاهده شـده دارد؛ همـان گونـش کـش در
مردمنگاري سنتي ر ميدهد (همان).
اخالق پژوهش ممکن است يکي از مهمترين وجوه تفاوت ميان مردمنگـاري سـنتي
و شبکشنگاري باشد .نگرانيهاي اخالاي درباره شبکشنگاري تا حد زيادي از اين مسـئلش
کش آيا انجمنهاي آنالين ،فضاهاي عمومي در نظر گرفتش شـود ،نشـئت مـي گيـرد و در
مورد اينکش چش چي ي بش من لش رضايت آگاهانش در فضاي مجازي است در يک انحراف
(ع يمت) ب رگ از روشهاي سنتي ،شبکشنگاري از اطالعـات فرهنگـي اسـتفاده شـده
است کش بش طور خاص و بش شکل محرمانش بش محق داده نشده است .مصرفکنندگان با
ايجــاد دادههــا ،ل ومـاً اصــد يــا رضــايتي مبنــي بــر اســتفاده از آنهــا در يــک پــژوهش
نداشتشاند (کوزينتح.)1998 ،
در مقايسش با پيمايش ،آزمايش ،گروههاي کانوني و مصاحبشهاي فردي ،شبکشنگاري،
روشي بش مراتب بيدردسرتر (براي مشـارککننـدگان) اسـت .ايـن روش بـا اسـتفاده از
مشاهدات در بافت يا زمينشاي کش پژوهشـگر ،آن را دسـتکاري( 1جعـل) نکـرده اسـت،
انجام ميشود .شبکشنگـاري همچنـين کـمه ينـشتـر و سـريعتـر از گـروههـاي کـانوني
و مصاحبش فردي است .اين روشي است کش بش ذات پژوهشـي (طبيعـي بـودن شـرايط)
ن ديکتر است و تقريباً ترکيبي بيسابقش ميسازد (همان).
محدوديتهاي شبکشنگاري شامل اين موارد است ،تمرک بيشتر در محدوده جوامـع
آنالين ،برخوردار نبودن از توانايي الزم براي اراکش ج کيات کامل و غني از تجربش زيستش
انساني ،نياز بش مهارت تفسيري پژوهشگر و کمبـود اگـاه دهنـدگان معـرف حاضـر در
1. fabricated
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محيط آنالين کش منجر بش مشکل تعميم پذيري نتـايج بـش گـروههـاي خـارج از نمونـش
جامعش آنالين ميشود .پژوهشـگران عالاـشمنـد بـش تعمـيم يافتـشهـاي شـبکشنگـاري از
گروه آناليـن مشـخص بـش گـروههـاي ديگـر ،بايـد ارزيـابي دايقـي را از نظـر تشـابش
و روشهاي متعدد براي مرلثبندي 1بش کار گيرند .شبکشنگاري هنـوز روش بـش نسـبت
جديــدي بــش شــمار مــيرود کــش در انتظــار توســعش و پــااليش بــش دســت نســل
جديد پژوهشگران اومشناسي با ادراک زيرکانش از اينترنت است.
پيشينه نظري

پژوهش حاضر بش معرفي رويکرد ترکيبي ميپردازد؛ در بخش اول چنين پـژوهشهـايي
کش شامل رويکردي کلنگرتر و گستردهتر است و بش طور معمول ،بـش روشهـاي کمـي
انجام ميپذيرد ،تالش ميشود تا تصويري جامع و کليتر از کل موضوع بش دسـت آيـد.
بنابراين ،در اين بخش ،چگونگي بهرهگيري از نظريش شبکش اجتماعي براي فهم پديده بش
نسبت نوظهور شبکش هاي اجتماعي مجازي تشريح خواهد شد و بـراي ايـن منظـور ،بـا
رويکردي کلنگر و مبتني بر دادههاي رابطشاي ،روابـط شـکل گرفتـش در ميـان کـاربران
شبکش اجتماعي مجازي بررسي خواهد شد .در بخش کيفي ،اين نوع پژوهش متکـي بـر
شيوههاي اياسي نيست و کار خود را با بنيانهاي نظري آغاز نميکند ،با ايـن حـال ،بـا
توجش بش خأل مفهومي موجود براي پژوهشگران و محققان در زمينش انتخاب نظريـشهـاي
مرتبط و رويکردهاي نظري الزم براي ورود بش مطالعش و انجام پژوهش علمـي در بـاب
شبکشهاي اجتماعي مجازي ،آشنايي با اين مفاهيم براي پژوهشهـاي کمـي ضـروري و
براي اف ايش حساسيت نظري پژوهشگران در پژوهشهـاي کيفـي ،مفيـد خواهـد بـود،
بنابراين در پژوهش هاي ترکيبي کش هم مان ،از هر دوي اين رويکردها استفاده ميشـود،
آشنايي پژوهشگران با اين نظريات امري ضروري است ،بر اين اسـار ،در ايـن بخـش،
برخي از مفاهيم و نظرياتي کـش مـيتواننـد در مرحلـش تحليـل و تفسـير نهـايي مـددکار
پژوهشگر باشند ،مطر شدهاند کش عبارتاند از:
نظريه سرمايه اجتماعي بورديو .2بر اسار تعريف بورديو ،سرمايش اجتمـاعي ،حاصـل
جمع منابع بالقوه و بالفعلي است کش نتيجش مالکيت شبکش بادوامي از روابط نهادي شـده
2. Bourdiou

1. triangulation
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بين افراد و بش عبارت سادهتر ،عضويت در يـک گـروه اسـت .بـش اعتقـاد وي ،سـرمايش
اجتماعي بش عنوان شبکشاي از روابط وديعش طبيعـي يـا وديعـش اجتمـاعي نيسـت ،بلکـش
چي ي است کش در طول زمان براي کسب آن بايد تالش کرد .تأکيد بورديو بر مشـارکت
فرد در شبکشهاي اجتماعي است کش سبب دسترسي بش منابع و امکانات گـروه مـيشـود
(شارعپور ،1383 ،ص .)68
شبکش روابط و پيوندهاي فرد ،محصول راهبردهاي سرمايش گذاري فردي يـا جمعـي،
آگاهانش يا ناآگاهانش ،بش اصد نهاد يا بازتوليد روابطي اجتماعي است کش در کوتاهمدت يـا
درازمدت بش طور مستقيم اابليت اسـتفاده دارنـد ،يعنـي تبـديل روابـط تصـادفي ،نظيـر
مناسبات همسايگي و روابط جاري در محل کار يا حتي روابط خويشاوندي ،بش روابطي
کش بش طور هم مان ،الزم و اختيارياند و حامل تکاليف و تعهدات ماندگاري هستند کـش
يا بش طور ذهني احسار ميشوند (احسار ح شناسي ،احتـرام ،دوسـتي و  ) ...يـا بـش
طور نهادي ،تضمين (يعني بش عنوان ج کي از حقوق فرد پنداشـتش مـيشـوند) (بورديـو،
ترجمش خاکباز و پويان ،1384 ،ص .)149
نظريه شبکه اجتماعي .عالاش اصلي تحليلگران شبکش ،بررسي الگوي عيني پيونـدهايي
است کش اعضاي (فردي و جمعي) جامعش را بش هم پيوند ميدهد (ريت ر ،1ترجمش ثالثي،
 ،1384ص  .)577افراد براي دسـتيابي بـش اطالعـات ،منـابع و مواعيـتهـا ،بـش روابـط
شخصي و ن ديکان خود متکي هسـتند .ايـن روابـط ،شـبکش اجتمـاعي فـرد را تشـکيل
ميدهد و آن بش نوبش خود ،نظام اجتماعي را بش وجود ميآورد (همان ،ص .)170
از ديدگاه نظريش شبکش ،کنشگران ميتوانند افراد باشند ولي گروهها ،اصـناف و جوامـع
را ني ميتوان کنشگر بش شمار آورد .شبکش اجتماعي يا منبع توليد کننده سرمايش اجتمـاعي،
ترکيبي از کنشگران و روابط بين آنهاست (شارعپور ،1386 ،ص  .)170يکي از جنبشهـاي
اساسي تحليل شبکشاي اين است کش گرايش بش آن دارد کش پژوهشگران را از بررسي گروههـا
و ردههاي اجتماعي بش بررسي پيوندهاي ميان کنشگران سوق دهد ،کنشگراني کـش چنـدان
در همبافتش و بش هم پيوستش نيستند کش بتوان آنها را گروه المـداد کـرد (همـان ،ص .)577
برداشت گرافيکي از نظريش شبکشاي ،بش ترکيب طيف وسيعي از علوم ،ازجملـش رياضـيات،
علوم رايانشاي ،روانشناسي ،جغرافيا و علوم ارتباطات مربوط ميشود.
1. Ritzer
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سرمايه اجتماعي آشکار و پنهان .يکي از دسـتشبنـديهـاي مطـر در زمينـش سـرمايش
3
اجتماعي ،تقسيم آن بش سرمايش اجتماعي آشکار 1و پنهان 2است .شبکش اجتمـاعي پنهـان
مبتني بر نسبت دادنهاي پژوهشگر و يا بر اسار تفکرات و نظريات محق و مفسر کـش
صفتهاي مشابش بين افراد را کشف و تفسير ميکند ،مشخص ميشود و بش اين ترتيـب،
شبکش اجتماعي بالقوهاي را ترسيم ميکند کش هماکنون در ميـان کنشـگران گـروه مـورد
بررسي ،برارار نيست.
سرمايه اجتماعي از ديدگاه لين .4يکي ديگر از متفکراني کش مطالب بسياري در زمينـش
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
طر شده از جانب او بررسي خواهد شد.
نان لين ( )2001منابع اجتماعي 5را منابعي تعريـف مـيکنـد کـش از طريـ جمـع و
ارتباطات و روابط اجتماعي اابل دستيابي هستند؛ بـرخالف منـابع ديگـر ماننـد مـادي،
نمادي ،شخصي و  ...کش در مالکيت فرد ارار دارند و ميتوانند متعل بـش فـردي خـاص
باشند .او همچنين تماي ي را ميان سرمايش اجتماعي فعال شده يا در حرکـت 6و سـرمايش
اجتماعي در دسترر 7ارار ميدهد .لين  4بعد اصلي و تبيين براي ادعاي خود مبنـي بـر
تقويت نتايج کنش توسط منابع تعبيش شده در شبکشهـاي اجتمـاعي طـر مـيکنـد کـش
عبارتاند از :جريان اطالعات ،8اعمال نفوذ ،9تأييد و اعتبار اجتماعي 10و تقويت هويـت
و شهرت و بازشناسي فرد .11اين موارد بش همراه عامل کنترل يا نظارت ،بـر مفيـد بـودن
سرمايش اجتماعي صحش مي گذارند و هر کدام از  4مورد داليل مفيد بودن آن هستند و يا
داليل اينکش سرمايش اجتماعي ادرت نظارت بش فرد مي دهد .لين ايـن اسـتداللهـا را بـش
منظور بيان مفيد بودن منابع تعبيش شده در شبکشهـاي اجتمـاعي بـراي تـأمين و تقويـت
منافع و نتايج براي فرد مطر ميکند و بش شر زير توضيح ميدهد:
الف) جريان اطالعات؛ شبکشهاي روابط امکان دستيابي فـرد بـش اطالعـات را فـراهم
)2. Implicit Social Capital (ISC

)1. Explicit Social Capital (ESC

4. Leen

3. implicit affinity network

7. accessible social capital

6. mobilized social capital

9. influence

8. information

5. social resources
10. social credentials

11. reinforcement

روش مطالعه علمي در باب صفحههاي مرتبط با شبکههاي راديو و تلويزيوني 131  ...

مي آورند .براي مرال ،در وضـعيت فعلـي نابـشسـامان و راـابتي بـازار ،شـبکش روابـط و
مواعيت هاي راهبردي در سلسـلش مراتـب سـازماني مـيتوانـد فـرد را از فرصـتهـا و
انتخاب هاي بهتري در بازار کار مطلع گرداند و سازمان را ني در انتخاب افـراد بهتـر بـا
توانمندي بيشتر ياري دهد .هي يک از اين اطالعات ،اگر شبکش روابطي برارار نبود ،بـش
دست افراد و سازمان نميرسيد.
ب) اعمال نفوذ؛ اين شبکش روابط مـيتوانـد نماينـدگان سـازمان و تصـميمگيـران را
متقاعد سازد و بر تصميمات آنها اعمال نفوذ کند .برخـي از ايـن مواعيـتهـا بـش دليـل
مواعيت هاي راهبردي افراد اشغالکننده آنها ،مانند حفرههاي ساختاري 1و يا افرادي کـش
محل ارجاع يا هدايتگر ارجاعات 2ديگران هستند ،اـدرت بيشـتري را در اختيـار فـرد
مي گذارند؛ در چنين وضعي ،منابع نامتقارنتر از وضعيتهاي مشابش توزيع خواهد شد و
هر گونش اعمال نفوذ از طري اين افراد بر تصميم گيرندگان سازمان تـأثيري بيشـتر و دو
چندان خواهد داشت.
ت) اعتبار اجتماعي؛ منابع اجتماعي و روابط فرد ممکن است براي سـازمان و عـامالن
آن ،منبعي براي تأييد فرد باشند ،شبکش روابط ،دسترسي فرد بش منابع مفيد براي سـازمان را
تضمين ميکند و بش سازمان اطمينان ميدهد کش اين فرد ميتواند ارزش مـازاد بـش سـازمان
آورد و منابعي را فراتر از سرمايش شخصي در اختيار آنها ارار دهد (لين ،2001 ،ص )196
د) تقويت هويت و شهرت و بازشناسي فرد؛ واتي سازمان فردي را ارزشمند و داراي
منابع مازاد ميداند و او را عضو گروهي ميشمرد کش بش منابع اجتماعي دسترسي دارنـد،
حمايت عاطفي و آرامش رواني الزم را براي او فراهم ميکند .عالوه بـر ايـن ،عمـوم و
اطرافيان ني  ،آن فرد را بش اين صفت بازخواهند شناخت؛ اين بازشناسي و حسن شهرت
براي حفظ سالمت رواني امري ضروري است.
اين چهار عنصر کمک مي کنند کش مشخص شود چرا سرمايش اجتماعي مـيتوانـد در
مواعيتهايي کش سرمايش شخصي کارآيي خاصي ندارد ،سودمندي اب اري و اظهاري (يـا
مفيد بودن) داشتش باشد .گونش هاي سرمايش شخصي شامل مواردي مانند سرمايش ااتصادي،
سرمايش انساني و  ...است (همان ،ص .)202
2. hub & authority

1. structural holes
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لين عادتواره 1بورديو را سازوکاري براي دروني کردن فرهنگ طبقـش حـاکم و طبقـش
کاپيتاليست در درون ذهنيت نسل آينده ميداند .بر اين اسار کش نمادهاي اين طبقش بـدون
چندان مقاومتي ،از آنِ افرادي ميشود کش هرچند نمادهـا در تعـارض بـا منـافع آنهـا اـرار
2
دارند ،حح مخالفتي نسبت بش آنها در خود احسار نميکنند؛ او اين فرايند را کـجفهمـي
نام مينهد .اين مفهوم را لين مشابش نظر مارکح طر ميکند کش فـرد کـارگر بـدون آنکـش
چندان متوجش فرايند زيرين در حال رخداد باشد ،ارزشهاي طبقـش سـرمايشدار را در خـود
دروني ميکند و بش فکر تالش براي جذب در بازار کار و توليد سرمايش اسـت در صـورتي
کش اين فرايند جذب و توليد ،در جهت تأمين منافع طبقش سرمايشدار است و بش اين ترتيـب،
طبقش سرمايشدار ،سرمايش اي فرهنگي دارد کـش خـود بـش خـودي و يـا بـا بـش کـارگيري آن،
منافعاش تأمين مي شود .طبـ نظـر لـين دو ديـدگاه را در برخـورداري از منـافع سـرمايش
اجتماعي ميتوان از هم جدا کرد :الف) برخورداري فرد (بـش طـور جداگانـش و فـردي) از
منافع سرمايش اجتماعي و ب) برخورداري گروهي از افراد از منـافع سـرمايش اجتمـاعي .در
ديدگاه اول دو سؤال مهم مطر ميشود :اول اينکش ،افراد چگونش در روابط اجتماعي خـود
سرمايشگذاري ميکنند؟ دوم اينکش ،افراد چگونش بش منابع تعبيـش شـده در روابـط اجتمـاعي
دست مييابند تا بتوانند نفع مورد انتظار خود را تحق بخشند؟ (همان ،ص .)223
در مباحث اين بخش سعي بر آن بود کش نظريات و مفـاهيم نظـري مطـر در بـاب
شبکش هاي اجتماعي و سـرمايش اجتمـاعي تعبيـش شـده در شـبکش اجتمـاعي اراکـش شـود.
همان طور کش مشاهده ميشود ،متفکران مختلف و مکاتـب نظـري گونـاگون ،در مـورد
منبع سرمايش اجتماعي ،راهکارهاي کشف ،شناسايي و چگونگي حفظ و بازتوليد سرمايش
اجتماعي و همچنين کارکردهاي سرمايش اجتماعي و حمايتهاي دريافتي افراد از شـبکش
روابط اجتماعي خود ،موضوعات عديدهاي را طر کردهاند کش تالش شده است مـرتبط
با آن ،مباحث با تأکيد بر رويکرد نظري شبکش اجتماعي (کش بـش طـور خـاص در مـورد
تأثيرات شبکش روابط اجتماعي افراد بر رفتـار آنهـا و نيـ سـرمايش اجتمـاعي و حمايـت
دريافتي از شبکش روابط سخن ميگويد) اراکـش شـود .رويکـرد تحليـل شـبکش اجتمـاعي
همان گونش کش ذکر آن رفت ،تالش ميکند الگوي ارتباطات شکل گرفتش در ميان افراد را
2. misrecognition

1. habitus
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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
و تأثيرگذار در شبکش اجتماعي بپردازد .در ادامش ،ضمن طر مدل برنامشريـ ي پايـدار و
را هکارها و اج اي آن ،سعي شده است ،کارآيي اين مدل بـش منظـور حفـظ و بازتوليـد
سرمايش اجتماعي تعبيش شده در شبکشهاي اجتماعي مورد بررسـي اـرار گيـرد و مراحـل
مختلف استفاده از اين مدل در اين موضوع خاص ،بش بحث گذاشتش شود.
حوزه عمومي .منظور از حوزه عمومي در ديـدگاه هابرمـار ،1المرويـي از زنـدگي
اجتماعي است کش در آن هر عاملي کش ميتواند افکار عمومي را بـش هـم ن ديـک سـازد،
مجال شکلگيري مييابد .نانسي فري ر ،2مفهوم حوزه عمومي را در نظر هابرمار چنين
توصيف ميکند :اين مفهوم ،تئاتري را در جوامـع مـدرن مشـخص مـيکنـد کـش در آن
مشارکت از طري گفتگو اجرا ميشود .حوزه عمومي فضايي است کش در آن شـهروندان
درباره امور مشترکشان گفتگـو مـيکننـد و از ايـن رو ،عرصـش نهادينـش کـنش متقابـل
گفتگويي است (کيويستو ،ترجمش صبوري ،1380 ،ص .)110
کنش ارتباطي .هابرمار ،نظريشپرداز کنش ارتبـاط  ،بـش «شـرايط منـدرج در فراينـد
توليد کالم و سخن» عالاشمند است .در اين خصـوص و در توضـيح اواعـد حـاکم بـر
کنش ارتباط  ،وى مفهوم محورى «بيان عموم يا کـاربرد همگـان » را بـش کـار گرفتـش
است .هر ارتباط زبان در سش جهان بين طرفهاى سخن ارتباط ايجاد م کنـد .آنـان در
اين ارتباط ،ادعاهاى معتبرى را (صداات ،حقيقت و صحت) بيان م کنند کش تعميمپذير
بودن آنها يا بايد مفروض باشد و يا از طري استدالل ثابت شـود تـا از ايـن طريـ  ،بـش
اثبات معتبربودن ادعاها بپردازند .کنش ارتباط در مقابل کنش راهبردي ارار م گيرد کش
براسار آن ،کنشگر نش درصدد رسيدن بش منافع يـکجانبـش (کـنش اسـتراتژيک) کـش در
جستجوى رسيدن بش تفاهم است.
در کنش ارتباطي ،شرکتکنندگان بر همکاري و همياري خود مـياف اينـد و ديگـر،
محاسبات خشک رياضيوار و فشار سنّتهاي از پيش موجود در ميان نيست بلکش افراد
با گفتمان سعي دارند تا راههايي براي تواف برگ ينند .اين کنش ،در ذات ،رهاييبخـش
2. Nancy Fraser

1. Hebermas

  134پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستم /شماره ( 4پياپي  / )76زمستان 1392

است چرا کش با خود ،کنشهايي متعالي بش همراه دارد .اين رهـايي در بسـتر و زمينـشاي
ميتواند تحق يابد کش در آن خودشناسي از طري گفتمان امکانپذير باشـد؛ گفتمـان بـا
کساني کش در تالش هستند تا بش خودشناسي برسند .اين نوع کنش ،کنشـي معطـوف بـش
تفاهم و تواف است کش جهانزيست بش ميانجي آن بـاز توليـد مـيشـود .فـرد عامـل ،از
طري اين کنش ميخواهد کنشهاي خود را با کنشهاي ديگـران هماهنـگ سـازد و از
اينرو ،وارد گفتگو و تبادل نظر ميشود تا بش نحوي واضح و آشکار (براي طـرفين) بـش
تفاهم و تواف دست يابد .اگر در کنش هدفمند عقالنـي ،فـرد عامـل از همـش دارايـي و
ادرت خود سود ميجويد تا فرايند هماهنگسازي کـنش را تـا آن درجـش کـش بـش نفـع
شخصي مربوط ميشود ،تحت تأثير ارار دهد؛ در کنش ارتبـاطي ،فـرد عامـل بـراي بـش
دست آوردن تفاهم و تواف  ،هي سالحي ج استدالل منطقي و اانعکننده ندارد.
جهانزيست .جهان زيست ،ماحصل ذخاير انباشتش تجربش ماابل علم اسـت .جهـان
زيست همان حوزه فراعلم است کش وفاق و اجماع در کنشهـاى ارتبـاط مبتنـي بـر
هنجارهاى برگرفتش شده از آن بش دست م آيد (شفيعي ،1384 ،ص .)152
جهانزيست عبارت است از شبکشاى از پيشفرضهـاي کـش بـش گونـشاى شـهودى
حاضر هستند؛ يعن آشنا و شفاف؛ بش عبارت ديگر ،شبکشاى وسـيع و اابـل محاسـبش از
پيشفرضها ،بش گونشاي کش اگر بخواهيم پارهگفتـشاى در چـارچوب شـبکش مـذکور بـش
عنوان پارهگفتشاى معنادار (معتبر /نامعتبر) تلقـ شـود ،پـيشفـرضهـاى يادشـده بايـد
برآورده شوند .پيشفرضها تنها بخش از جهان زيستاند کش در ارتباطهاى روزمره در
نظر گرفتش م شوند .بش طور کلـ  ،فرهنـگ ،جامعـش و شخصـيت از اجـ اى سـاختارى
جهانزيستاند (همان ،ص .)154
در پژوهشهاي اين چنيني ،بش دليـل اکتشـافي و توصـيفي بـودن مـيتـوان از روش
ترکيبي استفاده کرد .فرضـيشهـا در صـورت لـ وم ،در مرحلـش اکتشـافي اوليـش ،تـدوين
ميشوند و سپح در بخش کيفي مورد بررسي عمي تر ارار ميگيرند.
تعريف نظري مفاهيم اصـلي پـژوهش در حـوزه شـبکشهـاي اجتمـاعي مجـازي بـا
رويکرد ترکيبي
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رديف

مفهوم

تعريف نظري

1

رسانههای
اجتماعی

در تعریف کلی به سایتهرایی اطرالق مریشرود کره از طریر
مرارکت کاربران و محتوای تولید شده از سوی نها پیش میرود
(تری دینیک )2006 1مصادی رسانههای اجتمراعی همورون
فیسبوک و توییتر

2

شبکههای
اجتماعی

این گونه سایتها به کاربران اجازه میدهند که با تنظیم پروفایل
شخصی خود هویتی نالین بسازند .کاربران با اییاد میموعهای
از عناصر چندرسانهای به تعامرل برا دوسرتان فعلری و برشرراری
رابطههای جدید میپردازند (مک الفلین.)2007 2

3

شبکهنگاری

نتنرروگرافی (شرربکهنگرراری) عبررارت اسررت از روش پررژوهش
اتنوگرافیک نالین برای دستیابی به بینش مرارکتکنندگان .به
عبارت دیگر نتنوگرافی یک پژوهش مرردمنگارانره تطبیر داده
(بهینه) شده برای مطالعره اجتماعرات نالیرن اسرت .ایرن روش
اطالعاتی را در زمینه معنا و متن ( بافت) کاربران نالین فرراهم
میکند (کوزینتس  1998و .)2002

4

تحلیل شبکه
اجتماعی

تحلیل شبکه اجتماعی با هدف ساخت و تحلیل دادههای رابطرهای
(ارتباطی) صورت میپشیرد .در علوم اجتماعی این دادهها ارتباطات
اجتماعی بین کنرگران (خواه فرد گروه یرا سرازمان باشرد) را مرد
نظر شرار میدهند .تحلیل شبکه اجتماعی بر تحلیل میموعرهای از
رابطهها (خطوط) بین کنرگران (گرهها) تمرکز مییابرد و درصردد
بازشناسی الگوی ساختاری ارتباطرات و ویژگریهرای سراختاری و
زیرمیموعههای ن است (ادواردز .)2010

5

می تروان گفرت شربکه اجتمراعی الگرویی از روابرط اسرت کره
ساختار شبکه کنرگران را بره هرم وصرل مریکنرد .ایرن شربکه را مریتروان
میموعهای از افراد سازمانها یا میموعههای دیگر دانست کره
(الگوی
ساختاری) از طری روابط اجتماعی مانند دوستی همکاری داشتن یا تبرادل
اطالعات با یکدیگر مرتبط میشوند (شارعپور  1386ص )170

2. McLaughlin

1. Tredinnick
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روش پژوهش

رويکرد روشهاي ترکيبي کمي وکيفي ،پژوهشگران را اادر ميسازد تـا سـاختار (فـرم)
شبکش را از ديدگاه بيروني 1و محتـوا و فراينـدهاي شـبکش را از ديـدگاه درونـي 2مـورد
کاوش ارار دهند .همچنين تحليل شبکش اجتماعي ،فرصتي مناسب را براي بهرهمنـدي از
روشهاي ترکيبي فراهم مي آورد؛ زيرا اين شبکشها بش طور هم مان ،هم شامل ساختار و
هم شامل فرايند هستند و بنابراين بايد از طبقشبندي ساده آنها بش پديدهاي کمي يا کيفـي
دوري کرد (ادواردز.)2010 ،
از اينرو ،اين گونش پژوهشها بش صورت ترکيبي و در دو مرحلش صورت ميپذيرند،
در مرحلش آغازين کش بش صورت کمي ـ توصيفي تعريف شده است ،با اسـتفاده از روش
تحليل شبکش اجتماعي ،الگوي ساختاري کل شبکش روابط افراد مرتبط با صفحات مـورد
نظر استخراج ميشود .اين مرحلش بش دنبال اراکش الگوي روابـط در شـبکشهـاي اجتمـاعي
مجازي است؛ بنابراين مدل توصيفي تحليل روابـط درون شـبکش اجتمـاعي مجـازي بـش
شکلي خواهد بود کش در آن افراد و روابط ميان آنهـا ،تشـکيل زيرمجموعـشاي از شـبکش
اجتماعي مجازي مرتبط با آن صفحش را ميدهد .سـپح زيرمجموعـشهـاي ايـن سـاختار
ارتباطات مورد واکاوي و شناسايي ارار ميگيرد و تالش ميشود تا اج ا و زيرگروههاي
همبستش شکلگرفتش در ميان کاربران شناسايي شوند.
در مرحلش بعد و با توجش بش اطالعات حاصل شده ،افراد تأثيرگذار انتخاب ميشـوند
و بش شيوه شبکشنگاري (مردمنگاري شبکشاي) و بـا رويکـرد کيفـي ،بـش تحليـل فضـاي
روابط حاکم بر شبکش و ادراک معاني موجـود در بسـتر ايـن شـبکش پرداختـش مـيشـود
(سيدبک 2004 ،و کوزينتح  1998و .)2002
روش گردآوري اطالعات در مرحلش اول اين پژوهش ميتواند با رويکرد کمي ـ توصـيفي،
دادهکاوي 3اينترنتي شبکش از طري نرماف ار کراولر اختصاصي يا مشاهده باشد کـش اسـتفاده از
مشاهده در مطالعات داراي مقيار کوچـک مقـدور اسـت .در ايـن مرحلـش مـيتـوان از دو
نرماف ار تحليل شبکش اجتماعي بش نـامهـاي  Nodexlو  Pajekبـراي جمـعآوري دادههـاي
رابطشاي و تحليل آنها با رويکرد نظري شبکش اجتماعي استفاده کـرد (بورگـاتي .)2002 ،4در
3. data mining

2. insider

1. outsider
4. Borgatti
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مرحلش دوم ،با بررسي و مشاهده پروفايل اعضـاي انتخـاب شـده و محتـواي بـش اشـتراک
گذاشتش شده آنها در صفحش مورد نظر ،بش مشاهده مشارکتي و جمـعآوري دادههـاي مـورد
نياز پرداختش ميشود .همچنين در صورت نياز ميتوان از مصاحبش عمي ساختنيافتـش نيـ
براي جمعآوري دادههاي تکميلي؛ شامل تجارب حضور کنشـگران فعـال و مـؤثر در ايـن
شبکشها استفاده کرد کش با رويکرد کيفي صورت ميپذيرد و با بهرهگيـري از مـردمنگـاري
در بستر شبکش اجتماعي انجام ميشود.
دادههاي جمعآوري شده در ايـن نـوع پـژوهشهـا ،ابتـدا بـش روش تحليـل شـبکش
اجتماعي مبتني بر دادههاي ارتباطات کاربران ،مورد تحليل ارار خواهند گرفت؛ بـش ايـن
صورت کش با استفاده از رهيافت تحليل شبکش ،سـاختار و الگـوي روابـط در درون ايـن
شبکشها ،استخراج و بش صورت نمودارهاي توپوگرافي رابطـشاي بـراي شناسـايي نمونـش
مورد نظر ،اراکش خواهد شد.
در مرحلش دوم ،از روش تحليل کيفي مردمنگاري شبکشاي کش مبتني بر مردمنگـاري،
نشانششناسي و تحليل گفتمان در محيطهـاي شـبکش مجـازي اسـت ،اسـتفاده مـيشـود.
همچنين براي تج يش و تحليل نهايي مـيتـوان از روش نظريـش زمينـشاي 1اسـتفاده کـرد
(گليسر 2002 ،2و اشتراور 3و کوربين)1998 ،4
جمعبندي و توصيهها و مالحظات عملياتی پژوهش

در بررسيهاي اوليش در خصوص گروهها و صفحات موجود در شبکش اجتماعي مجازي
فيح بوک کش در موضوعات مرتبط با صداوسـيما و شـبکشهـاي راديـويي و تلوي يـوني
داخلي و خارجي فعاليت ميکنند ،مشاهده شده است کش صفحات بررسي شـده در ايـن
نمونش را اغلب کاربران ايجاد کردهاند و بـرخالف سـازمانهـاي رسـانشاي خـارجي کـش
داراي پروفايلها ،صفحات و گروههاي رسمي هستند ،صـفحشاي رسـمي کـش از طريـ
کارکنان و يا نهاد و سازمان صداوسيماي ايران شکل گرفتش باشد ،بش چشـم نمـيخـورد؛
اغلب صفحات فعال در اين موضوع را مخالفان يا معترضان بـش فعاليـتهـا ،رويکـرد و
برنامشهاي فعلي صداوسيما ايجـاد و مـديريت مـي کننـد .بـراي مرـال ،تعـدادي از ايـن
3. Strauss

2. Glaser

1. grounded theory
4. Corbin
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صفحات با اابال کم مخاطبان مواجش شده اند و بش اين ترتيب ،در شـيوه ترکيبـي ممکـن
است در مرحلش بررسي کمي ،از پژوهش حذف شوند امـا متناسـب بـا اهـداف خـاص
پژوهش در بخش کيفي مـيتواننـد مـورد بررسـي عميـ تـر اـرار گيرنـد .صـفحات و
گروههاي پرطرفدار ،طي مرحلش بعدي دستشبندي ميشوند و شبکش روابط افرادي کش اين
صفحات را دنبال ميکنند و يا بش هر نوعي ،با پيام گذاشتن ،مطلب گذاشتن ،اليک کردن
و  ...در آنها فعاليت دارند ،مورد شناسايي ارار ميگيرد تا بتـوان تشـخيص داد کـش چـش
مي ان انسجام و ارتباط ميان اين افراد وجود دارد و آيا ميتوان اضـاوت کـرد کـش فقـط
زيرمجموعشاي از شبکشهاي اجتماعي مجازي جذب اين صفحش خاص شدهانـد و در آن
فعاليت دارند يا اينکش افراد متعددي از گروهها و طيفهاي گسترده ،پراکنده و متفـاوت،
جذب اين صفحش خاص شده اند و ارتباطات رو در رو و دوستانش چنداني با هم ندارنـد
و فعاليت آنها هم ل وماً منسجم و همسو نيست .الزمش پژوهش ،بررسي تمامي اين گونش
صفحات و افراد و کنشگران عضو آنهاست اما بش دليل محدوديت ،پژوهشگر بايد از مطالعـش
صفحش هايي کش داراي اعضاي حاشيشاي هستند ،خودداري کند زيـرا ميـ ان تأثيرگـذاري
آنها در کل شبکش اابل توجش نخواهد بود .بنابراين الزم است در پژوهشـي کـش صـورت
ميپذيرد ،بعد از مطالعش جايگاه فعلي اين صفحات و کاربران عالاشمند بش آنها ،بش دنبـال
بررسي سطح اثرگذاري اين صفحات و تحليلهايي از آن باشيم کش در بخش مطالعـش بـر
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
در مطالعش صفحات و گروههاي فعال در زمينش شبکشهاي راديويي و تلوي يوني داخلي و
خارجي در شبکش هاي اجتماعي مجازي بوده است و از اين رو ،سعي گرديده جنبشهـاي
مختلف الزم براي معرفي بش پژوهشگران آينده مورد بحث و بررسي ارار گيرد .در االب
پيشنهاد بش پژوهشگران آينده مي توان گفـت کـش اهميـت و ضـرورت پـايش و بررسـي
تصوير سازماني چون صداو سيما در ميان مردم و در فضـاي مجـازي ،امـري مشـهود و
مشخص است کش از طري چنين پژوهشي با رويکـرد ترکيبـي مـيتـوان بـش مطالعـش در
خصوص آن پرداخت.
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