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مقاله اصیل پژوهشی _____________________________________________

23/8/1395دریافت:
23/7/1396:پذیرش

یاجتماعيهادر شبکههایوندداده و پیلتحلهايروش

). مسـئول یسـنده (نویـران تهـران، ا یـران، اییکارشـناس پژوهشـگاه فضـا   ی،دانشگاه خـوارزم شناسی،علم اطالعات و دانشي: دکتریديفاطمه نو
std_navidi@khu.ac.ir

.یرانتهران، ای،دانشگاه خوارزمیوتر،برق و کامپیگروه مهندسیار،: استادیرطاهريمیاللسیده

.یرانمدرس، تهران، ایتدانشگاه تربی،گروه علم اطالعات و دانش شناسدانشیار،: زادهحسنمحمد

چکیده
هاي اجتماعی باعـث گردیـده اسـت کـه روز بـه روز بـر تعـداد        جذابیت ناشی از ارتباط آسان با هزینه حداقلی در شبکه: هدفزمینه و 

گذاري اطالعات، از جمله اطالعات شخصی خود، ارتباطات خـود را در سـطح محـیط    اعضاي فعال در آنها افزوده شود و اعضا با اشتراك
هـا و  ها، سازمانبدیلی براي شرکتبیهاي اجتماعی را تبدیل به فرصتتحلیل کالن داده در شبکهالمللی گسترش دهند. همین امر بین

هاي گوناگونی در این راستا ارائه شده اسـت کـه هـر یـک از ایـن      که روشها جهت دستیابی به اهداف خود، کرده است. به طوريدولت
ها نیازمنـد بررسـی و مقایسـه    رند و درك کاربرد مشخص هر یک از این روشها مزایا، معایب و دامنه کاربرد مختص به خود را داروش
و هـاي اجتمـاعی  ها در شـبکه تحلیل دادههايروشو انواع بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، بررسی رویکردهاباشد. تري میعمیق

ها است.بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف و کاربردهاي هر یک از این روش

هـا  هاي تحلیل دادهاي انواع روشاین مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون به مطالعه تحلیلی و مقایسهروش پژوهش:
مقاله کنفرانس، مقاله مجله و گزارش الکترونیکـی مـرتبط منتشـر شـده     35هاي اجتماعی پرداخته و جامعه مورد مطالعه شامل در شبکه
است.2017تا 2010هاي طی سال

ها در سه مقوله رویکـرد کمـی،   گیرد که این روشهاي اجتماعی مورد استفاده قرار میهاي گوناگونی براي تحلیل شبکهروشها: یافته
هـاي خودکـار   هـاي مـورد بررسـی در روش   دادهبندي هستند. قابل طبقههاي خودکار و انسانی و دو دسته کلی از روشکیفی و آمیخته 

هاي انسانی مبتنی بر محتوا و فرایندهاي شبکه است.هاي مورد بررسی در روشهدادو هاي ساختاريشامل داده
تـرین رویکـرد،   هاي اجتماعی، اکتفا بر یک روش متضمن تحلیل همه ابعاد شـبکه نیسـت بنـابراین مناسـب    با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدي شبکهگیري: نتیجه

است.فرایندها محتوا و،ساختارها شامل هاي کمی و کیفی به منظور بررسی همزمان ابعاد مختلف شبکهیبی از روشکارگیري ترکاستفاده از رویکرد آمیخته یعنی به

یختهآمیکردروی،اجتماعهايکالن داده در شبکهیوندها،پیلتحلی،اجتماعهايشبکهیلتحل: هاکلیدواژه
__________________________________________________________________________________

مقدمه
متشـکل از افـراد و   ساختارهاي اجتماعیهاي اجتماعی، شبکه

هـاي عضـو   ها و ارتباطات بین آنها اسـت. افـراد و گـروه   هگرو
هاي بین دهند و وابستگیرا تشکیل میشبکه هاي گرهشبکه،

این افراد مانند دوستی، خویشاوندي، تجارت، عالیق مشـترك  
ثقفـی، عباسـی   (دهنـد ها را تشکیل میبط بین گرهوارو غیره

)1389شاهکوه و جاللی، 
با گسترش استفاده از اینترنـت بـین اقشـار مختلـف، اسـتقبال      

هاي اجتمـاعی روز بـه روز در حـال افـزایش     کاربران از شبکه
، تعداد 2016بر اساس آمارهاي ارائه شده در ژانویه سال است.

، 1میلیـارد نفـر  بـوده اسـت (کفـی     7,395کل جمعیت جهـان  
___________________________________از ایـن تعـدا بـیش از ، سـه میلیـارد و      2017سال ). در2016

1. Chaffey

2,307هفتصد میلیون نفر کاربر اینترنت و از بین این کاربران، 
هاي اجتمـاعی هسـتند   میلیارد نفر از جمله کاربران فعال شبکه

)IOS, 2017( ،بخش زیادي از فعالیت روزانـه  . بر این اساس
هـاي  ر شـبکه این امو دهدهاي اجتماعی رخ میافراد در شبکه

2کـالن داده اجتماعی را به بستري بـراي توسـعه کـالن داده   

تبدیل نموده است.
شـود کـه مـدیریت،    هایی گفته میکالن داده به مجموعه داده

افـزاري در  کنترل و پردازش آنها فراتر از توانایی ابزارهاي نـرم 
یک زمان قابل تحمل و مورد انتظار است و این اصطالح براي 

سـازي و  پـذیري، ذخیـره  وجـه در تولیـد، دسـترس   رشد قابل ت
هـاي  رود. از جمله ویژگیکار میها و اطالعات بهپردازش داده

___________________________________بینی جریـان  اصلی کالن داده حجم باال، سرعت غیرقابل پیش
2 Big Data
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حجمـی از  بنـابراین  است. هاي در دسترسها و تنوع دادهداده
تواند ذخیره و پـردازش شـده و نتـایج    روزها میها که اینداده

تحلیل آن مورد استفاده قرار گیرد، در گذشته  قابل تصور هـم  
).  1392نبود (موالیی، 

ها و به ویژه ها، شرکتهایی را براي سازمانها فرصتاین داده
امروزه هاها و سازماناند. از سویی شرکتها فراهم آوردهدولت

هاي مربوط به قادر به ثبت و کنترل حجم قابل توجهی از داده
ــه ــر  مشــتریان و مراجع ــوي دیگ ــان هســتند و از س کنندگانش

اي از همـه  ها اطالعـات گسـترده  دولتوهاها، سازمانشرکت
تحلیـل ایـن   ابعاد زندگی شهروندان خود در اختیـار دارنـد کـه   

ي را بـراي مطالعـه   هاي جدیدهاي غنی و فراوان، فرصتداده
هاي مختلف تجارت، فرهنگ رفتار انسانی و موفقیت در عرصه

نظران دیـدگاه سازد. بر این اساس صاحبو سیاست فراهم می
هاي مختلفی درباره آینده کالن داده دارند. برخی با دیـدگاهی  

توان الگوهاي ها میمثبت معتقدند با استفاده از تحلیل این داده
هاي مختلف مشاهده کرد که تـا پـیش از   هجدیدي را در عرص

ــدن      ــر از گردآم ــی دیگ ــد و برخ ــتیابی نبودن ــل دس ــن قاب ای
هاي مختلف دربـاره شـهروندان در دسـتان    اي از دادهمجموعه

).1392(موالیی، اندها ابراز نگرانی کردهها و شرکتدولت
هاي مثبـت و منفـی نسـبت بـه کـالن      با وجود تمامی دیدگاه

هـاي  هـا در حـوزه  همـی کـه تحلیـل ایـن داده    ها، نقش مداده
مختلف دارد و تـأثیر مهـم دانشـی کـه اسـتخراج کـالن داده       

تواند بر ابعاد مختلف زنـدگی روزمـره داشـته باشـد، توجـه      می
هاي اخیر به خـود جلـب و پژوهشـگران    چشمگیري را در سال

هـاي اجتمـاعی معطـوف    بسیاري را بر مطالعه و تحلیل شـبکه 
شـان  ها با تمام توانها و دولتها، شرکتمانکرده است و ساز

هاي جدید کـالن داده هسـتند و   گیري از فرصتبه دنبال بهره
هاي بدبینانه ندارند.توجه چندانی به نگاه

ــه منظــور بهــره  ــر ایــن اســاس ب گیــري از ایــن پتانســیل، ب
هاي اجتماعی صـورت  هاي بسیاري حول تحلیل شبکهپژوهش

ها مـورد  اگونی نیز براي تحلیل این دادههاي گونگرفته و روش
ترین و پرکـاربردترین  استفاده قرار گرفته است که شناخته شده

هاي اجتمـاعی بـر   ها، تحلیل و بررسی ساختار شبکهاین روش
بین آنهاست که پژوهشگران بسـیاري  2و روابط1هااساس گره

و مطالعـات بسـیاري بـه بررسـی     در این حوزه متمرکـز شـده  
افزارهـاي تحلیـل   هـا و همچنـین کـارایی نـرم    ساختار شـبکه 

___________________________________(کمپبـل، داگلـی و   انـد هاي اجتماعی پرداختـه ساختاري شبکه
1. Nodes
2. Ties

، میچــاالك، روحــان و  2014، 4؛ لیبــرمن2013، 3وینشــتن
.)2017، 5وولدریج

هاي اجتمـاعی را  برخی از مطالعات نیز توجه به محتواي شبکه
و عالیقـ قرار داده و اخیراً توجـه بـه محتـوا و بـه ویـژه      مدنظر 

هـا بـه   ها نیز گرایش قابل توجهی را در پـژوهش تمایالت پیام
؛ 2014، 6مارکز، منـدوزا و پابلـت  -براوو(خود جلب کرده است

؛ ثلـوال  2012، 8؛ ثلوال، باکلی و پالتوگلو2013، 7ثلوال و باکلی
ــران ؛ 2016، 10وانـــگ؛ رامینگوانـــگ و رامینگ2010، 9و دیگـ

؛ سـهرابی، رئیسـی وانـانی و    1394پیکري، یعقوبی و طاهري، 
توانــد بــر انتشــار پیــام و زیــرا تمــایالت مــی)1395طالبیـان،  

آنها معتقدند که یکی هاي مختلف تحلیل تأثیرگذار باشد. روش
از دالیلی که انجام تحلیل شبکه هاي اجتماعی را ضرورت می 

اسـت کاربسـت ایـن    بخشد ریسک هـایی اسـت کـه ممکـن     
ها براي ذینفعان به دنبال داشته باشد. براي جلـوگیري و  شبکه

هاي اجتماعی بـه  ها نیاز است که تحلیل شبکهرفع این ریسک
صورت مداوم مورد مطالعه و بررسی وروزآمدسازي قرار گیرد. 

ها هاي مختلف ارائه شده جهت تحلیل دادهبررسی دقیق روش
بعد خاصـی از  رهاي انجام شده بهشدهد، بیشتر پژونشان می

افزارهـاي تحلیـل روابـط یـا     شبکه یعنی ساختار روابـط و نـرم  
انـد و  افزارهاي تحلیل لغوي و تحلیل تمایالت متمرکز شدهنرم

کــارگیري روشــی مشــخص در تحلیــل بــه معرفــی نتــایج بــه
بنـدي  انـد و مقایسـه و طبقـه   اي خاص پرداختههاي شبکهداده

هـا  ، معایب و دامنه کاربرد هـر یـک از روش  مشخصی از مزایا
هـاي مختلـف کـاربردي    اند و خأل پژوهش در حوزهارائه نکرده

هاي تحلیـل کـالن داده در   هاي اجتماعی به ویژه روششبکه
شـود. بنـابراین   هاي مجازي به شدت مشـاهده مـی  این رسانه

هـاي  هدف از ایـن مطالعـه، بررسـی رویکردهـا و انـواع روش     
هاي هاي اجتماعی؛ مطالعه ماهیت دادهها در شبکهتحلیل داده

ها و بررسی نقاط قوت، نقـاط  مورد بررسی در هر یک از روش
بـا رویکـردي   هـا  ضعف و کاربردهـاي هـر یـک از ایـن روش    

هـاي اساسـی ایـن    باشد. بر این اساس، پرسـش میاي مقایسه
پژوهش به شرح زیر است:

هـاي اجتمـاعی   شبکهها درهایی براي تحلیل داده. چه روش1
___________________________________وجود دارد؟

3. Campbel, Dagli& Weinstein
4. Lieberman
5 Michalak,, Rahwan& Wooldridge
6. Bravo- Marquez, Mendoza& Poblete
7. Thelwall& Buckley
8. Thelwall, Buckley& Paltoglou
9. Thelwall and et all
10 Ramingwang
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هاي اجتماعی وجود دارد؟. چه رویکردهایی در مطالعه شبکه2
هاي مورد بررسی و نتایج حاصل از تحلیـل هـر   . ماهیت داده3

ها چیست؟یک از روش
اي کاربرد دارد؟ها در چه حوزه. نتایج حاصل از تحلیل روش4
هـاي  کههـاي تحلیـل شـب   . مزایا و معایب هـر یـک از روش  5

اجتماعی چیست؟
هـاي  جانبـه ابعـاد مختلـف شـبکه    . به منظـور تحلیـل همـه   6

توان استفاده نمود؟اجتماعی از چه رویکردي می
هـاي ایـن مطالعـه، در ادامـه انـواع      با توجه به هدف و پرسش

هاي اجتماعی بررسی شده ها و رویکردهاي مطالعه شبکهروش
ها و مبناي عملی هر بر اساس تحلیل دقیق رویکردها، روشو 

هـاي مختلـف   چارچوبی مفهـومی از رویکردهـا و روش  روش؛
شود و در پایـان  ارائه میهاي اجتماعی ها در شبکهدادهتحلیل 

هـاي پـژوهش، بحـث و    نیز پـس از پاسـخگویی بـه پرسـش    
هـا و انتخـاب بهتـرین    گیـري حاصـل از مقایسـه روش   نتیجه

شود.شبکه ارائه میرویکرد به منظور تحلیل همه جانبه ابعاد 

پیشینه پژوهش
هاي بسیاري در گونه که پیشتر ذکر شد، تاکنون پژوهشهمان

.هــاي اجتمــاعی صــورت گرفتــه اســتحــوزه تحلیــل شــبکه
هاي اولیه بیشتر بـر سـاختار شـبکه و بررسـی روابـط      پژوهش

هـاي  ولی پس از مدتی محتوا و احساسـات پیـام  متمرکز بودند
گرفـت. مـوج سـوم از مطالعـات نیـز     شبکه مورد توجـه قـرار   

کارگیري رویکرد آمیخته و توجـه بـه   گیري نویدبخش بهجهت
.اندابعاد مختلف شبکه را مدنظر قرار داده

بررسـی  )، 2014) و لیبـرمن ( 2013کمپبل، داگلی و وینشـتن ( 
افزارهـاي تحلیـل   هـا و همچنـین کـارایی نـرم    ساختار شـبکه 

دادو انـد د مطالعه قرار دادهرا مورهاي اجتماعی ساختاري شبکه
) مـرور دقیقـی از کارکردهـاي روش شـناختی     2017و بودمر (

هاي اجتماعی در یادگیري به کمک رایانـه ارائـه   تحلیل شبکه
اند است. نموده

با تمرکز بـر تمـایالت و احساسـات    )، 2013(و دیگران گنزالوز
افزارهاي اي به معرفی و مقایسه نرمدر مطالعههاي شبکه، پیام

اند. بـا  هاي اجتماعی پرداختهمختلف تحلیل تمایالت در شبکه
هاي اجتماعی به پلتفرم ارتباطی مشهوري توجه به اینکه شبکه

براي عموم براي بیان افکار، نظـرات و احساساتشـان در مـورد    
رویدادهاي اجتماعی و گفتگوهاي روزانه تبـدیل شـده اسـت و    

هاي روزانه ایجاد شـده  حجم دادهاندازه پایگاه کاربران فعال و 
هـاي اجتمـاعی بســیار عظـیم اسـت، ایـن مطالعــه،      در شـبکه 

افزارهــاي تحلیــل تمــایالت را در تحلیــل حجــم عظــیم  نــرم
داند و بـر ایـن   هاي ایجاد شده توسط کاربران راهگشا میداده

افزارهـاي مختلـف تحلیـل    اساس بـه معرفـی و مقایسـه نـرم    
هـاي  هاي تحلیل شبکهگر روشتمایالت پرداخته است ولی دی

اجتماعی را مورد توجه قرار نداده است.
تحلیـل اهمیـت بـه توجـه بـا ) نیـز 2012(همکـاران ثلوال و
برنامـه یـک طراحـی بـه اجتمـاعی، هـاي شـبکه درتمایالت

1اسـترنت سـنتی عنـوان تحـت تمایالتتحلیلوکاويعقیده

ــه ــرم پرداخت ــن ن ــذیري ای ــد و کاربردپ ــزار را دران ــی از اف برخ
3و یوتیـوب 2هاي اجتماعی مانند تـوئیتر، مـاي اسـپیس   شبکه

افـزار، شناسـایی   اند زیرا هدف از این نرممورد بررسی قرار داده
شدت احساسات مثبت و منفی در متون کوتاه غیررسمی است. 

هـاي  ) در پژوهش خود بـا عنـوان تـم   2017لیو و همکارانش (
ماعی به مرور تحقیقات نوظهور در تحقیقات خدمات شبکه اجت

انجام شده در حوزه خدمات شبکه اجتماعی پرداختـه اسـت. در   
این پژوهش از روش تحلیل استنادي استفاده شـده و بـیش از   
دو هزار مقالـه دانشـگاهی مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت.        

هاي نوظهور شناسایی شده در ایـن پـژوهش در هشـت    عرصه
توان به سالمت آنها میرده دسته بندي شده است که از جمله

بزرگساالن، روزنامه نگاري، سیاست و نظایر آن اشاره کرد. 
) در پژوهش خود با عنـوان  2012زاده و همکاران (پیمان حنفی

هاي شبکه اجتماعی با مرور مرور ادبیات تأثیرات تجاري سایت
هاي مـورد توجـه در   مقاله دانشگاهی به شش دسته از رده28

افت که عبارتند از: بازاریابی و تبلیغ، مدیریت این حوزه دست ی
دانش، سرمایه اجتماعی، مـدیریت روابـط مشـتریان، تجـارت     

هاي ایـن پـژوهش   الکترونیک و مدل اقتصادي. براساس یافته
ــه خــود   ــی و توجــه را ب ــابی بیشــترین فراوان تبلیغــات و بازاری

اختصاص داده است. 
ی بـه تحلیـل   )، در پژوهشـ 1394پیکري، یعقوبی و طـاهري ( 

احساسات و واکنش کاربران به پدیده فوت مرتضی پاشـایی در  
شبکه اجتماعی توییتر با استفاده از دو تکنیک تحلیل محتـوا و  

هـاي ایـن پـژوهش،    اند. بـر اسـاس یافتـه   متن کاوي پرداخته
محتواهاي بارگذاري شده در شـبکه اجتمـاعی تـوییتر در بـازه     

بیمارسـتان تـا ده روز   زمانی بستري شدن مرتضی پاشـایی در 
) تبلیـغ در  1بندي اسـت:  مقوله قابل دسته5پس از فوت او در 

) انعکاس عیادت هنرمنـدان و بـازیگران،   2مورد آلبوم پاشایی، 
) پیگیـري خبـر سـالمتی    4) بازتاب مراسـم تشـیع پاشـایی،    3

) فکاهی و لوث کردن مـرگ  5پاشایی و دعا براي سالمتی او، 
پاشایی.

___________________________________)، در پژوهشی به ارائه 1395ی وانانی و طالبیان (سهرابی، رئیس
1. SentiStrength
2. MySpace
3. YouTube
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ــراد در    ــاري اف ــاي رفت ــی الگوه ــیش بین ســازوکاري جهــت پ
کـاوي  هـاي داده هـاي اجتمـاعی بـا اسـتفاده از تکنیـک     شبکه

کاربر شبکه اجتماعی مورد 31033اند. در این پژوهش پرداخته
هایی که در طـول مـدت   بررسی قرار گرفته و بر مبناي فعالیت

بندي شـده و رفتـار   اند خوشهیت خود در شبکه انجام دادهعضو
آنها مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.  بـر اسـاس         

هاي اجتماعی ایـران بـر   هاي این پژوهش، کاربران شبکهیافته
هاي اجتمـاعی در  شان در شبکهاساس رفتارها و میزان فعالیت

ن فعـال و  گروه کاربران غیرفعـال، کـاربران منفعـل، کـاربرا    4
شـوند.از جملـه مـوج سـوم     بندي میکاربران بسیار فعال دسته

بهرنت، ) و 2010هاي ادواردز (توان به پژوهشمطالعات نیز می
اي )، در مطالعه2010ادواردز (اشاره نمود.) 2014ریچر و تریر (

هـاي اجتمـاعی   به بررسی رویکـرد آمیختـه در تحلیـل شـبکه    
ی و کاربردهاي رویکرد کمی و شناسها، روشپرداخته و گرایش

کیفی را به تفکیک مورد بررسی قرار داده اسـت.  نکتـه حـائز    
اهمیت در خصوص این پژوهش این است کـه ادواردز در ایـن   

هاي اجتماعی مجازي را مـورد توجـه قـرار    مطالعه صرفاً شبکه
هاي هاي مربوط به شبکهنداده و در مرور پیشینه خود پژوهش

قعی را نیز مورد بررسی قـرار داده اسـت. بـه    اجتماعی دنیاي وا
هاي با رویکرد آمیخته کـه ایـن   عنوان نمونه از جمله پژوهش

مطالعه به آنهـا اشـاره نمـوده اسـت تحلیـل شـبکه اجتمـاعی        
و یادگیري مشارکتی توسـط مـارتینز  تعامالت کالسی و روش

هــاي اجتمــاعی مهــاجران ) و مطالعــه شــبکه2003(دیگــران
) اسـت. در  2009(و دیگـران اسپانیا توسط لـوبرز آرژانتینی در
هاي واقعی مـردم  ها، پژوهشگران به بررسی شبکهاین پژوهش

اند.نگاري پرداختهقومبا استفاده از روش
هــاي شــبکه) نیــز بــه ارزیــابی 2014بهرنــت، ریچــر و تریــر (

انـد. ایـن   اجتماعی سازمانی بر اسـاس روش آمیختـه پرداختـه   
هـاي گونـاگون   مطالعه پس از یک مـرور پیشـینه از پـژوهش   

هاي اجتمـاعی، چـارچوب   صورت گرفته در حوزه تحلیل شبکه
ــار  ــر اســاس چه ــود را ب ــه خ ــومی مطالع ــوزهمفه ــلح تحلی

سـت.  قـرار داده ا "تجارب"و "روابط"، "محتوا"، "هافعالیت"
هاي مند روشدهد که ترکیب نظامنتیجه این مطالعه نشان می

ها از ابعاد مختلف و بهبود اعتبار موجب گردآوري داده،مختلف
هـایی  ترین پـژوهش گردد. این مطالعه یکی از جامعتحلیل می
هـاي اجتمـاعی   در مطالعه موردي خود بر روي شبکهاست که 
توجه قرار داده است. ابعاد مختلف شبکه را مورد سازمانی، 

بندي مطالعات صورت گرفته به طور خالصه و بر اسـاس  جمع
ارائه شده است.1محور تمرکز مطالعات، در جدول 

هـاي اجتمـاعی   گونه که بررسی مطالعات تحلیـل شـبکه  همان
دهد، بیشتر مطالعات صورت گرفته در این حوزه، بـه  نشان می

اجتمـاعی بـر اسـاس بعـد     هاي بررسی و تحلیل موردي شبکه
افـزار یـا   خاصی از شبکه پرداخته یا اقدام به طراحی و ارائه نرم

اند ولی خأل مربوط افزارهاي موجود نمودهمعرفی و مقایسه نرم
هـاي  هاي تحلیـل داده شـبکه  اي انواع روشبه مطالعه مقایسه

با توجه اجتماعی در این مطالعات مشهود است. بر این اساس، 
هــا در شناســی تحلیــل دادهوهش در حــوزه روشبــه خــأل پــژ

بـه  اي، با رویکردي مقایسههاي اجتماعی، مطالعه حاضر شبکه
ــواع روش ــی ان ــا و بررس ــرده ــل دادهرویک ــاي تحلی ــا در ه ه

بررســی نقــاط قــوت، نقــاط ضــعف و ؛هــاي اجتمــاعیشــبکه
و ارائه چارچوب مفهومی از ؛هاکاربردهاي هر یک از این روش

هـا در تحلیـل داده و محور تمرکز هـر روش  د هاي موجوروش
پردازد.می

روش
بـا رویکـرد   هاي کاربردي است که مطالعه از انواع پژوهشاین 

ــ بــه مطالعــه تحلیلــی و 1روش تحلیــل مضــمونهکیفــی و ب
هــاي هــا در شــبکههــاي تحلیــل دادهاي انــواع روشمقایســه

تحلیلـی  ، یکی از فنون نمضمولیل تحاجتماعی پرداخته است. 
لیل تح، شناختاي برروشی هاي کیفی و مناسب براي پژوهش

___________________________________ست. ي کیفی اهاد در دادهموجوي لگوهاارش اگزو 
1. Thematic analysis

هاي اجتماعیمرور پیشینه مطالعات تحلیل شبکه.1جدول

هايشبکهتحلیلمطالعات
اجتماعی

پژوهشگرانتمرکزمحور 
2017؛ لیو و همکارانش، 2014؛ لیبرمن ، 2013کمپبل، داگلی و وینشتن، ساختار شبکه

و گنزالوز؛  2013؛ ثلوال و باکلی، 2014مارکز، مندوزا و پابلت، - براوومحتوا و تمایالت
؛ 2010؛ ثلوال و دیگران، 2012؛ ثلوال، باکلی و پالتوگلو، 2013دیگران ، 

؛2017؛ میچاالك و همکاران، 2017بودمر، دادو و 
؛ 1394؛ پیکري، یعقوبی و طاهري، 2016رامینگونگ و رامینگونگ، 

1395سهرابی، رئیسی وانانی و طالبیان، 
2014،؛ بهرنت، ریچر و تریر2010، 1ادواردز ابعاد مختلف شبکه با رویکرد آمیخته



...يهادر شبکههایوندداده و پیلتحلهايروش

تعامل انسان و اطالعات62
70-58، دوم، شمارهچهارمجلد 

http://hii.khu.ac.ir

هـاي متنـی،   این روش، بر اساس الگوهاي کشف شـده از داده 
هـا  سنجی، کاوش موضوعات مهم و کشف رابطهمقایسه و هم

تحلیل مضـمون ابـزار تحقیقـاتی منعطـف و     گیرد. صورت می
هاي مفصـل  ي است که براي تحلیل حجم زیادي از دادهمفید

2006، 1توان از آن استفاده کرد (براون و کالركو پیچیده می
).1390در عابدي جعفري و دیگران، 

ها و سئواالت مضمون یا تم، مبین اطالعات مهمی درباره داده
تحقیق است و تـا حـدي، معنـی و مفهـوم الگـوي موجـود در       

ي یندآفرروش، ین ادهـد.  هـا را نشـان مـی   هاي از دادمجموعه
ع متنوه و کنداپري هاو دادهست امتنی ي هادادهتحلیل اي بر
لگویی ن، اتفصیلی تبدیل میکند. مضموو هایی غنی دادهبه را 

و قل به توصیف احدد و ها یافت میشودر دادهست که ا
ه پدیداز کثر به تفسیر جنبههایی احدات و ماندهی مشاهدزسا

ــريدازدمیپر ــدي جعفـ ــران(عابـ ).153، ص 1390، و دیگـ
بنابراین، مضمون ویژگی تکراري و متمایزي در متن است کـه  
به نظر پژوهشگر نشان دهنده درك و تجربه خاصی در رابطـه  

با سئواالت تحقیق است.  
هاي مختلفی براي تحلیل مضـمون وجـود دارد کـه هـر     روش

. در این مطالعه، کنندیک از آنها فرآیندهاي خاصی را دنبال می
گیرد:فرآیند تحلیل مضمون در قالب سه مرحله زیر صورت می

متن،تجزیه و توصیف .1
هاي متنی، دادهتشریح و تفسیر .2
.هاسازي مجدد دادهادغام و یکپارچه.3

توان گفت، فرآیند تحلیل مضمون زمانی شروع به طور کلی می
انی و شود که پژوهشگر به دنبال شـناخت الگوهـایی از معـ   می

ها باشد و نقطه پایان این فرآینـد نیـز تهیـه    موضوعات در داده
هاسـت و  گزارشی از محتوا و معانی الگوها و مضـامین در داده 

(عابـدي  تمامی این مراحل با تفسـیر و تحلیـل همـراه اسـت     
).177، ص 1390، و دیگرانجعفري

نکته قابل توجه در خصوص روش تحلیل مضمون ایـن اسـت   
پذیر این روش، این فرآینـد سـه   به ماهیت انعطافکه با توجه 

اي تنها راه اجراي تحلیل مضمون نیست. از این رو هـر  مرحله
هاي تحقیـق خـود و بـا    پژوهشگر با توجه به ماهیت و پرسش

توانـد از  بـرد مـی  توجه به تصمیمات و ابزارهایی که به کار می
روش خــاص خــودش اســتفاده کنــد. همچنــین ایــن فرآینــد، 

ندي خطی نیست زیرا تحلیل مضـمون مسـتلزم فرآینـدي    فرآی
ست. اهارفت و برگشتی در کل مجموعه داده

___________________________________استراتژي جستجو-
1. Braun& Clarke

هـا و رویکردهـاي   به منظور بررسی انـواع روش در این مطالعه 
هاي اجتمـاعی، منـابع مـرتبط در    ها در شبکهرایج تحلیل داده

و موتـور جسـتجوي   3و امرالـد 2هـاي سـاینس دایرکـت   پایگاه
social network“هـا و عبـارات   تحـت کلیـدواژه  4گوگل

analysis”, “social data analysis”, “big
social data analysis”, “social

networks”*”data analysis” هــاي تحلیــل روش"؛
جسـتجو  "تحلیل داده در شبکه اجتمـاعی "، "شبکه اجتماعی

ربطشان با هـدف مطالعـه،   شد. منابع منتخب بر اساس میزان
مقاله کنفرانس، مقاله مجله و گـزارش الکترونیکـی   35شامل 

اند. منتشر شده2017تا 2010هاي بود که طی سال
تحلیل مضمون-

این منابع به منظور افزایش اعتبار تحقیـق، تـا پایـان تحقیـق     
بارها به صورت رفت و برگشتی مورد مطالعه، تحلیل و بررسی 

فتند و بر اساس مراحـل ذکـر شـده، در مرحلـه     عمیق قرار گر
بررسـی مـتن بـه منظـور     جسـتجو و  مـتن،  تجزیه و توصـیف  

صورت گرفت و عبارات و کلمات کلیـدي بـه   شناخت مضامین
عنوان مضامین شناسایی شدند. این مرحله شامل بارها مطالعه 

هــاي و بــازخوانی منــابع مــورد بررســی و ورود اطالعــات داده
بود. 2007افزار مایکروسافت اکسل نرماستخراج شده در 

هـاي متنـی، مضـامین بـا یـک      دادهتشریح و تفسیر در مرحله 
اي تحلیل شدند و تبـدیل مضـامین بـه کـدها،     رویکرد مقایسه

سازي آنها در قالب شبکه شناسایی ارتباط بین کدها و یکپارچه
). 1مضامین صورت گرفت (شکل 

ـ   سـازي ادغام و یکپارچـه مرحله و دوین گـزارش نیـز شـامل ت
بـود. در ایـن   مرتبط کردن نتایج تحلیل بـا سـئواالت تحقیـق    

ها بر اساس مطالعات صورت گرفته، و تشـریح  تحقیق، پرسش
و تفسیر پژوهشگر از مضامین استخراج شده از ایـن مطالعـات   

تـدوین  در قالب مقالـه حاضـر   و گزارش مطالعه پاسخ داده شد 
شد.

هایافته
هـاي اجتمـاعی علـم درك سـاختار، تعـامالت و      بکهتحلیل ش
هــاي اجتمــاعی اســت هــاي اســتراتژیکی در شــبکهموقعیــت

ــه اهمیــت کســب 2013، 5(تــروکس و تریچــت ــا توجــه ب ). ب
هـاي  هاي اجتماعی، روشها در شبکهاطالعات و دانش از داده

___________________________________کـه انـواع ایـن    ها ارائه شده اسـت گوناگونی براي تحلیل داده
2. Science Direct
3. Emerald
4. Google
5. Thovex& Trichet
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ردهاي رایج، به روش تحلیل مضـمون در ایـن   ها و رویکروش
مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. 

هـا در  هایی براي تحلیـل داده چه روش. 1پرسش 
هاي اجتماعی وجود دارد؟شبکه

مضامین استخراج شده در رابطه با این پرسـش شـامل شـش    
تحلیـل  "، "تحلیـل معنـا  "، "تحلیل شبکه اجتماعی"مضمون 
نگـاري  مـردم "و "تجارب کاربر"، "محتواتحلیل"، "تمایالت
است. "دیجیتال

بندي ایـن مضـامین   توجه به مضامین استخراج شده و طبقهبا 
هاي ها در شبکههاي تحلیل دادهروشتوان ، میدر این مطالعه

هـاي  هـاي خودکـار و روش  را در دو رده کلـی روش اجتماعی
بندي نمود. انسانی طبقه

افزاري کمی هسـتند کـه بـر    هاي نرمهاي خودکار، روشروش
انـد و  استخراج ماشینی ساختار و واژگان شـبکه تمرکـز یافتـه   

تحلیـل شـبکه اجتمـاعی، تحلیـل معنـایی و      هايشامل روش
. شوندمیتحلیل تمایالت 

هاي کیفی و تفسیري هستند اغلب روشنیزهاي انسانیروش
شـامل  و هستندکه مبتنی بر محتوا، معانی و فرایندهاي شبکه

نگــاري تحلیــل محتــوا، تجــارب کــاربران و مــردمهــايروش
کــه توســط متخصــص انســانی صــورت شــوندمــیدیجیتــال

هاي خودکار و انسـانی بـه   در ادامه هر یک از روشد.نگیرمی
شده است.تفکیک معرفی 

هاي تحلیل خودکارروش
به بررسی روابـط اجتمـاعی از نظـر    ،هاي تحلیل خودکارروش

د و بر روابـط  نپردازها و روابط میتئوري شبکه و بر اساس گره
و بـا اسـتفاده از   انـد  هاي اجتماعی تمرکز یافتـه بین موجودیت

هــا، روابــط اجتمــاعی شــبکه را نمــایش هــا و مــاتریسگــراف
روش ،هـاي اجتمـاعی  هـاي شـبکه  گـراف ها و د. نقشهندهمی

سریعی را براي ارزیابی انواع ساختارهاي اجتمـاعی کـه حـول    
(کمپبـل، داگلـی و   کننـد آیند ارائـه مـی  یک موضوع پدید می

).  2013ونشتین، 
1روش تحلیل شبکه اجتماعی

ترین روش تحلیل خودکـار، روش تحلیـل شـبکه   شناخته شده
که به عنوان یک فیلـد  است SNAاجتماعی معروف به روش 

مطالعه به طور گسترده تحت تأثیر کارهاي دانشـمندان علـوم   
) و 1966(4و گـاتمن 3)، لومـان 1963(2اجتماعی مانند فـریمن 

باشد. بنابراین، تحلیـل شـبکه اجتمـاعی    ) می1973(5گرانووتر
مبتنی بر تئوري شـبکه، بـه عنـوان یـک تکنیـک کلیـدي در       

و طرفداران قابل تـوجهی نیـز   شناسی مدرن ظهور کردهجامعه
شناسی، مطالعات ارتباطـات،  شناسی، زیستهاي انساندر حوزه

اقتصاد، جغرافیا، علوم اطالعات، مطالعات سازمانی، روانشناسی 
شناسی اجتماعی پیدا کرده و تبـدیل بـه یـک    اجتماعی و زبان

Social network“)موضوع مهـم مطالعـاتی شـده اسـت     
analysis: theory and applications,” n.d.)  بـر .

هاي اجتمـاعی از ابتـدا   توان گفت، مطالعه شبکهاین اساس می
با تأکید بر ساختارهاي اجتماعی تعریف شـده اسـت (باراسـی،    

افزارهاي توسعه یافته به این منظور شامل ). برخی از نرم2013
Pajek, NodeXL, Commetrix, EgoNet,___________________________________
1. Social network analysis
2 Freeman
3 Luman
4 Gotman
5 Granovetter

هاي اجتماعیشبکههاي تحلیلچارچوب مفهومی روش.1شکل 



...يهادر شبکههایوندداده و پیلتحلهايروش

تعامل انسان و اطالعات64
70-58، دوم، شمارهچهارمجلد 

http://hii.khu.ac.ir

NetMinerباشند.می
1روش تحلیل تمایالت

هـاي اجتمـاعی آنالیـن، گـردآوري     تا پیش از گسترش شـبکه 
افراد بسیار پرهزینه بود و معمـوالً در  هاي مربوط به عقاید داده

آمـد ولـی هنگـامی کـه     مقیاس بسیار کوچکی بـه دسـت مـی   
اي کاربران در وب شروع به برقراري ارتباط در سـطح گسـترده  

هایی هاي اجتماعی پر از دادهاز طریق این کانال نمودند، شبکه
هــاي هــا و اظهــارات افــراد شــد. از ایــن جنبــه، شــبکهاز رأي

گـذاري  امکانات جدیـدي را بـراي تعامـل و اشـتراك    اجتماعی 
بالدرنگ نظرات و عقاید براي افراد ایجـاد کردنـد و از طـرف    

هاي غنی و فراوان خلق شده توسط کـاربران  دیگر، حجم داده
پایانی را براي مطالعه رفتارهاي انسانی و اثرات هاي بیفرصت

ساخت هاي مختلف زندگی انسانی فراهماین رفتارها در عرصه
).  2014مارکز، مندوزا و پابلت، -(براوو

هـاي  با توجـه بـه اهمیـت نقـش تمـایالت در تحلیـل شـبکه       
افـزاري مبتنـی بـر    هاي نـرم هاي اخیر روشاجتماعی، در سال

اند. به طور کلی اسـاس کـار   تحلیل تمایالت متن توسعه یافته
ها تحلیل تمایالت بر اساس فرهنگ لغات، شـمارش  این روش

افزارها هاي آماري است. برخی از این نرمکلمات و روشبسامد
,Sentistrength2, sentiment1403شــــــامل 

OpinionFinder, Liu lexicon, NRC- emotion,

SentiWordNet4, AFINN, SenticNetشوند.می
5روش تحلیل معنایی

هـاي لغـوي کـه بـر اسـاس      با توجه به نتایج ضعیف تکنیـک 
هـاي  هاي آماري است، در سالو روششمارش بسامد کلمات 

محور به تحلیل متن تحلیل معنایی با رویکرد مفهوماخیر روش
شناسـی و  با اسـتفاده از پایگـاه دانـش معنـایی ماننـد هسـتی      

مـارکز، منـدوزا و   -پـردازد (بـراوو  هاي معنـایی وب مـی  شبکه
).2014پابلت، 

در هدف از این روش تولید دانش مربوط به اشخاص و جوامـع 
یک شبکه اجتماعی است. این امر بر اساس معناهـاي موجـود   
در یک رسانه که توسط بـازیگران شـبکه تبـادل شـده اسـت      

باشد. روش تحلیل معنایی شبکه اجتماعی به مطالعـه ابعـاد   می
پردازد. بنـابراین، اسـاس کـار    هاي اجتماعی میمفهومی گراف

وبهـاي اجتمـاعی بـر اسـاس چـارچ     این روش، تحلیل شبکه
___________________________________6مفهومی وب معنایی و مبتنی بر تشخیص اجتماعـات معنـایی  

1. sentiment analysis
2. http://sentistrength.wlv.ac.uk/
3. http://www.sentiment140.com/
4. http://sentiwordnet.isti.cnr.it/
5. semantic analysis
6. Semantic community detection

).  2013است (تروکس و تریچت، 
هاي انسانیروش

هــاي اجتمــاعی، هــاي تحلیــل شــبکهدومــین طبقــه از روش
محور هستند که به صورت کیفـی و تفسـیري   هاي انسانروش

هـاي اجتمـاعی   به تحلیل و بررسی محتوا و فرایندهاي شـبکه 
و 8، روش تجـارب کـاربران  7روش تحلیـل محتـوا  .پردازندمی

هــاي تحلیــل ، از جملــه روش9روش مــردم نگــاري دیجیتــال
آیند.انسانی به شمار می
روش تحلیل محتوا

روش تحلیل محتوا، یک روش کیفی بـا تمرکـز بـر محتـواي     
شبکه است که به استخراج معانی از محتواي ایجاد شده توسط 

پردازد. هدف از این روش، تفسـیر  کاربران در بافت مربوطه می
باشـد. اسـاس ایـن    هاي اجتماعی میهاي محتوایی شبکهداده

روش بر این اصل شکل گرفته اسـت کـه تمرکـز صـرف بـر      
هاي موجود در شـبکه چنـدان ارزشــمند    محتواي ظاهري پیام

کارگیري استنباط و قضاوت گر باید با بهنیسـت و یـک تحلیل
تفسـیر محتـواي پنهـان یـک پیـام      خود بتواند بـه توصـیف و   

گیري از ارتباطی بپردازد. بنابراین، تحلیل محتوا سعی در نتیجه
چه کسـی،  "دارد یعنی بررسی مربوطههاي متنی در بافت داده

به چه کسی، چرا، تـا چـه حـد و بـا چـه تـأثیري       راچه چیزي
."گویدمی

روش تجارب کاربران
محور است کـه بـه   روش تجارب کاربران روشی کیفی و انسان

هاي آنهـا در تعامـل   ها و انگیزشبررسی رفتار کاربران، نگرش
پردازد. تجارب کاربران و نگرش آنها هاي اجتماعی میبا شبکه

هـایی را  کننـد دیـدگاه  هنگامی که از یک پلتفرم اسـتفاده مـی  
کند کـه بـا اسـتفاده از مصـاحبه و     درباره تجارب آنها ارائه می

هـاي  آوري برداشـت تـوان بـه جمـع   بران میمشاهده رفتار کار
هـا  دهد که مصاحبهها نشان میکیفی کاربران پرداخت. بررسی

گذاري دانش مـؤثر  ها و انگیزه اشتراكبراي تحلیل انتشار ایده
تجارب نیازمند یـک تـالش بـزرگ و    این گردآوري ولیاست

منابع بسیاري است. 
ــاربران    ــار ک ــاهده رفت ــق مش ــی از طری ــن بررس ــراي ای و اج

ها، جایگاه و ساختاریافته براي بررسی فعالیتهاي نیمهمصاحبه
صـورت  هـاي اجتمـاعی  تجارب کاربران در تعامـل بـا شـبکه   

باشد.گر انسانی میهاي تحلیلگیرد و نیازمند قضاوتمی
نگاري دیجیتالروش مردم
___________________________________هـاي  نگاري از طریق فناورينگاري دیجیتال، مردمروش مردم

7. Content analysis
8. User’s experience
9. Digital ethnography
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هـاي پـژوهش   ل است. ایـن روش، یکـی از روش  نوین دیجیتا
ها از طریق ارتباطات با واسـط  کیفی است که با گردآوري داده

هاي دیجیتال به بررسی فرهنگ جوامع و کامپیوتري یا فناوري
).2011، 1بیبر-(هسهپردازدهاي مجازي میسازمان

هاي انسـانی  هدف از این روش، بررسی و تحلیل کیفی شبکه
مختلف و توجه به ارتباطات و فرایندهاي روزمره تعامل از ابعاد 

و مباحثات انسـانی بـه منظـور درك چگـونگی ایجـاد هویـت       
ها و پیوند یافتن ایـن  جمعی و معناسازي مشترك در این شبکه

، 2باشد (باراسـی هاي این افراد میها با اقدامات و فعالیتشبکه
2013.(

نظــور کشــف و اي کــه بــه مبـا توجــه بــه مطالعــات گسـترده  
هـاي اجتمـاعی   ها در شـبکه هاي تحلیل دادهبندي روشطبقه

بر اساس کدگذاري مضامین و شناسایی ارتبـاط  ؛صورت گرفت
تـوان تمـامی مضـامین و کـدهاي     بین کدها، به طور کلی می

1استخراج شده را در قالب شبکه مضامین ارائه شده در شکل 
یکپارچه و ترسیم نمود. 

هـاي  رویکردهایی در مطالعه شـبکه چه . 2پرسش 
اجتماعی وجود دارد؟

رویکردهـاي  نشان داده شده اسـت، 1گونه که در شکل همان
توان در قالب سـه  هاي اجتماعی را میموجود در مطالعه شبکه

بندي نمـود. روش تحلیـل   رویکرد کمی، کیفی و آمیخته طبقه
ترین و پرکـاربردترین  یکی از قدیمی، (SNA)شبکه اجتماعی

هاي عـددي از  هاي تحلیل کمی است که به تولید دادهتکنیک
هـا و  هاي کمی مانند نقشـه روابط اجتماعی با استفاده از روش

هاي اجتماعی با استفاده از هاي شبکهسنجش ساختاري ویژگی
پردازد. با وجود تسلط رویکرد کمی، یـک  هاي کمی میتکنیک

محور نیز در مطالعات شبکه وجـود دارد کـه   سنت تحلیل کیفی
شناسی ایجاد شـده و بـه   به منظور مطالعات اولیه شبکه انسان

سازي روابـط  از مشاهده، روایت و بصريهاي حاصلخلق داده
ــردم  ــتفاده از م ــا اس ــاعی ب ــق و  اجتم ــاحبه عمی ــاري، مص نگ

).  2010پردازد (ادواردز، برداري مشارکتی میهاي نقشهتکنیک
ــلی روش ــه اص ــه مشخص ــان نقش ــی امک ــاي کم ــازي و ه س

___________________________________هـاي مختلـف روابـط اجتمـاعی بـه طریـق       گیري جنبـه اندازه
1. Hesse- Biber
2. Barassi

ی رویکردهاي کیفی امکان ارائه مند است و مشخصه اصلنظام
آگاهی از فرایندها، تغییرات، محتوا و بافت اسـت. رویکردهـاي   

ــی  ــرا عل رغــم کیفــی مکمــل رویکردهــاي کمــی هســتند زی
هـا در طـول   هایی که در تحلیل ریاضی پویایی شبکهپیشرفت

و "معنا"، "محتوا"زمان صورت گرفته است؛ مسائل مربوط به 
اغلب براي درك نـوع  مسائله و این باقی ماند"زمان روابط"

ها ضروري است.تعامالت انسانی در شبکه
هاي اجتماعی، توجه به شناسی تحلیل شبکهجنبش سوم روش

هاي اخیر به منظور توجـه بـه   رویکرد آمیخته است که در سال
هـاي مبتنـی بـر    هـاي اجتمـاعی، پـژوهش   ابعاد مختلف شبکه

رویکرد آمیختـه ترکیبـی از   اند.رویکرد آمیخته ظهور پیدا کرده
ها هم زمان شبکههاي کمی و کیفی به منظور بررسی همروش

باشد.از نظر ساختار و هم از نظر فرایندها می
هـا  هاي کمی و کیفی شانسی براي آمیختن روشترکیب روش

براي مطالعه سـاختار و فـرم روابـط اجتمـاعی و هـم مطالعـه       
ها از طریق بررسی محتوا و فرایندهاي تعاملی تولید این ساختار

باشد. یک رویکرد آمیخته پژوهشگران را قـادر  درك شبکه می
هاي شـبکه  سازي و سنجش ویژگیسازد که عالوه بر نقشهمی

به بررسی موضوعات مربـوط بـه سـاخت، تکثیـر، تغییـرات و      
تـر معنـایی کـه روابـط بـر      پویایی روابط شبکه و از همه مهـم 

ت یابند. اساس آن شکل گرفته است دس
هاي مورد بررسـی و نتـایج   ماهیت داده.3پرسش 

ها چیست؟حاصل از تحلیل هر یک از روش
هـا و  با توجه بـه مطالعـات انجـام شـده و بـر اسـاس تحلیـل       

هاي مورد بررسی و نتـایج  ، دادههاي پژوهش حاضربنديطبقه
ها در جدول زیـر ارائـه شـده    حاصل از تحلیل هر یک از روش

است.
هـاي  هاي خودکـار شـامل داده  هاي مورد بررسی در روشداده

ساختاري است. در روش تحلیـل شـبکه اجتمـاعی مبتنـی بـر      
ها و روابط شبکه مورد تحلیـل قـرار   تئوري شبکه، ساختار گره

هـاي  هـا و مـاتریس  گیرند و نتیجه تحلیل در قالـب گـراف  می
ه از با استفادشود. روش تحلیل معناییروابط اجتماعی ارائه می

سعی در استخراج الگوها و معانی از مـتن  ،پایگاه دانش معنایی
دارد. روش تحلیل تمایالت نیز مبتنـی بـر یـادگیري ماشـینی    

به استخراج عقاید و تمایالت از متن بر اسـاس پایگـاه   است و

هاهاي مورد بررسی و نتایج حاصل از تحلیل روشداده.2جدول
هاروش

نتایج
نگاري دیجیتالمردمتجارب کاربرانتحلیل محتواتحلیل تمایالتتحلیل معناییتحلیل شبکه اجتماعی

رفتار کاربرانرفتار کاربرانمحتواي ایجاد شدهواژگان متنواژگان متنها و روابطساختار گرهبررسیهاي مورد داده
فرهنگ و فرایندهاکاربردپذیري شبکه و انگیزه کاربرمعانی در بافتتمایالت و عقایدالگوها و معانیگراف روابطنتایج حاصل از تحلیل
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پردازد.لغوي و بسامد واژگان می
هاي انسانی نیز مبتنی بر محتواهاي مورد بررسی در روشداده

و فرایندهاي شـبکه اسـت. در روش تحلیـل محتـواي کیفـی،      
هدف استخراج معانی آشکار و پنهان بر اساس بافت محتـواي  
ایجاد شده توسط کاربر است. در روش تجارب کاربر نیز رفتـار،  

هاي کـاربران در تعامـل بـا شـبکه اجتمـاعی      تجارب و انگیزه
شـود و نتـایج حاصـل از ایـن روش در بررسـی     استخراج مـی 

گذاري محتوا و هاي کاربران از تعامل با شبکه و اشتراكانگیزه
نگـاري  همچنین کاربردپذیري شبکه مفید اسـت. روش مـردم  

دیجیتال نیـز بـه عنـوان یـک روش کـاربرمحور، بـه تحلیـل        
اجتماعی شبکههاي شکل گرفته در محیطفرایندها و فرهنگ

پردازد. می
هاي خودکار به یز، روشهاي مورد بررسی ناز نظر پوشش داده

پردازنـد و  بررسی کـل شـبکه یعنـی همـه روابـط فـردي مـی       
هاي فردي دارنـد  هاي انسانی گرایش به تمرکز بر شبکهروش

نه کل شبکه.
هـا در چـه   . نتایج حاصل از تحلیـل روش 4پرسش 

اي کاربرد دارد؟حوزه
هـاي  تـوان گفـت، حـوزه   به عنوان پاسخ به پرسش چهارم می

تحلیل شبکه اجتماعی مبتنـی بـر تئـوري    رد روشکلیدي کارب
شبکه شامل جریان تبادل منابع، تبادل بـین کشـورها، جریـان    

ها، شـیوع و نفـوذ   ها، اشاعه نوآوري در سازماناطالعات و ایده
.  ها و جریان حمایت اجتماعی استبیماري

توانـد  نتایج حاصل از تحلیل تمایالت و تحلیل معنایی نیز می
هـاي  بینـی گـرایش  در بازاریابی محصوالت و خـدمات، پـیش  

شـود ولـی حـوزه تحلیـل     سیاسی و نتایج انتخابات مفید واقـع  
تـر متمرکـز   مند به تبادل منابع و بیشکیفی شبکه کمتر عالقه

-هاي اجتماعی، آنچه در شبکهبر بررسی تجارب زیستی شبکه
گذرد، تعامالت، فرایندها و عواقب ناشی از پویایی شبکه ها می

). بـر  2010براي نابرابري در زندگی اجتمـاعی اسـت (ادواردز،   

هـاي کیفـی بـراي    روشنیز،)2013ش (اساس پژوهش ونکات
هـاي اجتمـاعی مناسـب هسـتند:     شش جنبه از تحلیل شـبکه 

هاي شـبکه، تفسـیر شـبکه،    ها، بررسی فعالیتشناسایی شبکه
ها.اثرات شبکه، پویایی شبکه و دسترسی به بازیگران و شبکه

هـاي  مزایا و معایـب هـر یـک از روش   . 5پرسش 
هاي اجتماعی چیست؟تحلیل شبکه

بررسی و مقایسه مزایا و معایب هر یـک  ،پرسشاین دف از ه
. بـا توجـه بـه تحلیـل و     هاي خودکار و انسـانی اسـت  از روش

ز جمله مزایاي توان گفت، اهاي موجود میبررسی عمیق روش
هاي خودکار سرعت و آسانی گـردآوري و تحلیـل حجـم    روش

هاي انسانی گردآوري هاست که از طریق روشعظیمی از داده
پذیر نیست. ابزارهاي خودکار حجم عظیمـی  و ثبت آنها امکان

کننـد  ها یعنی کل شبکه را در زمانی کوتاه تحلیـل مـی  از داده
ولی صرفاً ساختار روابط را مورد تحلیل قرار داده و پرداختن به 
محتوا در این روش محدود به استخراج لغـات مـتن اسـت. در    

زیـادي  و هزینـه نهاي انسانی مستلزم صرف زمامقابل روش
ها هستند و با دقت بسیار باالیی به بررسی براي گردآوري داده

پردازنـد.  هاي انسانی در شـبکه اجتمـاعی مـی   بخشی از شبکه
هاي انسانی دید جامعی از سـاختار کلـی روابـط    بنابراین روش

کننـد ولـی نتـایج موثـق و قابـل اتکـایی از       شبکه ارائـه نمـی  
بینی رفتارها ارائه ر کاربران و امکان پیشها، مقاصد، رفتاانگیزه

دهند.می
هاي خودکار و هاي روشترین تفاوتیکی از مهم،به طور کلی

هـاي شـبکه بـه    است که تحلیـل خودکـار داده  انسانی در این 
هـاي  انسانی و کیفی دادهشود ولی تحلیلاطالعات منتهی می

در بافـت  هـا  شود یعنی تحلیـل داده میشبکه به دانش منتهی
شود و اسـتفاده از ایـن اطالعـات    منجر به کسب اطالعات می

آید. بینی رفتار کاربران نوعی دانش به شمار میبراي پیش
بنـدي  ه طور طبقـه هاي خودکار و انسانی بمزایا و معایب روش

ارائه شده است.3شده در جدول 

هاي اجتماعیانسانی تحلیل شبکههاي خودکار و مزایا ومعایب روش.2جدول 
معایبمزایاهاي تحلیل شبکه اجتماعیروش

روش خودکار
ها مستلزم مهارت و تخصص باالیی کارگیري این روشبه

نیست
عدم توجه به فرایندها و بافت مربوطه

ها در زمانی محدود فراهم امکان بررسی حجم کالنی از داده
است

بینی براي پیشعدم ارائه نتایج تفسیري 
رفتارها

پذیر استامکانارائه گراف از تمامی ساختارها و جزئیات روابط

روش انسانی
را ها، مقاصد و رفتار کاربرانها، نگرشامکان شناسایی انگیزش

سازدفراهم می
ها و بررسی نمونه محدودي از فعالیت

هاي شبکهداده
بینی طول زمان براي پیشامکان شناسایی و تحلیل فرایندها در 

فراهم استرفتار کاربران
عدم امکان بررسی ساختارهاي کل روابط

مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار
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جانبه ابعاد مختلـف  . به منظور تحلیل همه6پرسش 
تـوان  مـاعی از چـه رویکـردي مـی    هـاي اجت شبکه

استفاده نمود؟
هـاي مـورد بررسـی و دامنـه     بر اساس مزایا، معایب، نـوع داده 

ترین رویکـرد  مناسبتوان گفت، ها میکاربرد هر یک از روش
هاي اجتماعی، اسـتفاده از رویکـرد آمیختـه و    در مطالعه شبکه

رفتـار  هـا و  توجه به ابعاد مختلف شبکه شامل بررسی فعالیـت 
هـا و سـاختار روابـط    کاربران در تعامل با شبکه، محتواي پیـام 

است.  
ردپـاي دیجیتـال   بررسی هاي کاربران، فعالیتتحلیل منظور از 

هـا،  هـا، الگ فایـل  ست که از طریق کـوکی آنهابرجا مانده از 
2هـاي وب بـانی دیـده هاي داده و، پایگاه1گذاري صفحاتتک

ــن داده  ــل گــردآوري اســت. ای ــراي درك هــا مــیقاب ــد ب توان
ــاوري ــی    فن ــتفاده، بهبــود طراح ــاي مــورد اس ، افــزایشه

تسـهیل روزآمدســازي محتـوا یــا حتـی بهبــود    ، کاربردپـذیري 
عملکرد وب سایت مورد ارزیابی قرار گیرد.

هـا، اطالعـاتی در مـورد مقـدار و     اگرچه نحوه اسـتفاده از داده 
آورد ولی به منظور فراهم میشبکهاربر در هاي کتوزیع فعالیت

ها بهتر است بررسی بیشتري بر درك و تفسیر بهتر این فعالیت
روزرسـانی  روي محتواي ایجاد شده توسط کـاربران ماننـد بـه   

صورت ها، نظرات، رویدادها و غیره هاي وبالگصفحات، پست
ـ ز روشبا استفاده اگیرد. این تحلیل ل هاي مختلفی مانند تحلی

قابل اجراست.تحلیل محتواو کاوي متن،تمایالت
هـاي  هاي کاربران در تعامل با شبکهو انگیزشها رفتار، نگرش

قابـل بررسـی  روش تجارب کاربران نیز با استفاده از اجتماعی 
هاي نیمه سـاختاریافته  است. تجارب کاربران از طریق مصاحبه

هاي ان در شبکهرکاربها، جایگاه و تجارببراي بررسی فعالیت
هـا، ایجـاد محتـوا،    اجتماعی و همچنین بررسی تعـداد الگـین  

گیرد.بازدیدها و ... صورت می
ساختار روابط شبکه نیز از طریق تئوري شـبکه قابـل بررسـی    

هاي اجتماعی بـا یکـدیگر   کاربران در شبکهاست. هنگامی که
ـ   ارتباطاتی ایجاد می،کنندتعامل برقرار می و ه شـود کـه مطالع

در تحلیـل شـبکه   ،هـا روابط بین افراد در قالب گـراف نمایش 
اجتماعی بسیار مؤثر است. 

هـاي اجتمـاعی   در مطالعات انجام شده در حوزه تحلیل شـبکه 
) اشـاره  2014توان به مطالعه موردي بهرنت، ریچر و تریر (می

اسـتفاده از  نمود که به منظور توجه به ابعاد مختلف شـبکه، بـا   
___________________________________در هـاي کـاربران   زمـان فعالیـت  بررسی همبهیخته رویکرد آم

1. Page Tagging
2. Web beacons

روابـط  ؛ ایجاد شده توسـط کـاربران  يمحتوا؛هااستفاده از داده
اند.پرداختهو تجارب کاربرانهاي ساختاري)(دادهشبکه 

گیري و پیشنهادهانتیجه
انتخاب توان نتیجه گرفت، هاي این مطالعه میبا توجه به یافته

انجام مطالعات تحلیل شبکه هاي اجتماعی روش تحقیق براي 
هاي در درجه اول به هدف پژوهش مرتبط است و امروزه روش

هاي اجتماعی مـورد اسـتفاده قـرار    مختلفی براي تحلیل شبکه
هـایی دارنـد و   ها هر چند با یکدیگر تفـاوت گیرد. این روشمی
هـاي  توان از آنها به صورت انفـرادي بـراي تحلیـل شـبکه    می

ی با هدف خاص استفاده کرد ولی واقعیت این است که اجتماع
جوانـب شـبکه نیسـت    اکتفا بر یک روش متضمن تحلیل همه

ضـعف و دامنـه کـاربرد    ، ها نقـاط قـوت  زیرا هر کدام از روش
بـه  نـد.  ایافتـه تمرکـز  هـا  دادهمحدودي دارند و بر یک نوع از 

ر هـا را د ابزارهاي خودکار حجـم عظیمـی از داده  عنوان مثال، 
هـا شـامل   کننـد ولـی نتیجـه تحلیـل    زمانی کوتاه تحلیل مـی 

شناسـایی و  و این در حالی است کـه  هاي ساختاري است داده
هـاي  بینی واکنش کاربران نیازمند بررسـی محتـواي داده  پیش

ایجاد شده توسط کاربران و بررسـی رفتـار کـاربران در طـول     
زمان است. 

شناسـایی رفتارهـا،   هاي انسانی موجـب از طرف دیگر، ارزیابی
زمـان و  مستلزم صرفشوند ولی و محتوا می، فرایندهاتجارب
هستند و دید جامعی از ساختار کلی شبکه ارائـه  بسیاريهزینه
کنند.  نمی

هـاي اجتمـاعی،   تحلیـل شـبکه  تـوان گفـت،   به طور کلی مـی 
هـاي اجتمـاعی،   اي، تحلیل رسانهمدیریت چندرسانهترکیبی از 

کـاوي اسـت و مطالعـه تکامـل یـک      و عقیدهها کشف گرایش
تــوان صــرفاً از طریــق یــک گــراف شــبکه اجتمــاعی را نمــی

ساختاري و بدون در نظر گرفتن تعامالت و جریـان اطالعـات   
هاي شبکه مـورد بررسـی قـرار داد. بـه طـور مشـابه،       بین گره

پردازش محتواي تعامالت بین اعضاي شبکه نیز بـدون توجـه   
مناسب نیست زیرا جریـان اطالعـات بـه    به ساختارها و روابط

شود.  دهی نمیدرستی وزن
اي اسـت  تحلیل کالن داده اجتماعی ذاتاً میان رشتههمچنین، 

هاي اجتمـاعی و فنـی آن یعنـی    و با در نظر گرفتن تمام جنبه
هاي یادگیري ماشینی، استخراج گراف، بازیابی اطالعات، نظام

ن طبیعی، استدالل عقلی شناسی، پردازش زبامحور، زباندانش
شود. پذیر میو محاسبات کالن داده امکان

اسـتفاده از رویکـرد   ، رسد بهترین رویکـرد به نظر میبنابراین، 
هـاي کمـی و کیفـی و توجـه     آمیخته یعنـی ترکیبـی از روش  
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از میان مطالعات صـورت  شبکه است.ابعاد مختلف زمان به هم
موردي صـورت گرفتـه   توان به مطالعهگرفته در این حوزه می

نتیجه ایـن  اشاره نمود که  ) 2014بهرنت، ریچر و تریر (توسط 
هـاي اجتمـاعی   در تحلیل شبکهآمیخته یکردروکارایی مطالعه 

هـاي  مند روشکه ترکیب نظامدهدمینشان کند و را تأیید می
بهبـود اعتبـار   شـبکه موجـب  ابعاد مختلـف و توجه به مختلف 

گردد. تحلیل می
هاي انجام شـده در  با توجه به خأل پژوهشنیز حاضر پژوهش

مطالعـه  هـاي اجتمـاعی، بـه    شناسی تحلیل شـبکه حوزه روش
هـاي  تحلیـل شـبکه  و رویکردهـاي  هـا انواع روشايمقایسه

پرداخته و نتیجه این مقایسه تحلیلی، به طور فشـرده  اجتماعی
ــب یــک چــارچوب مفهــومی جــامع از  ــواع و شــفاف در قال ان

ها ارائه شـده  تحلیل و محور تمرکز هر یک از روشهايروش
هـا  بندي و مقایسه مزایا و معایب هر یـک از روش است. طبقه

شود در پیشنهاد میهاي این مطالعه است کهنیز از دیگر یافته
هر یک و مقایسه کاربردپذیريهاي آتی مزایا، معایب پژوهش

گیـرد.  به صـورت تجربـی مـورد بررسـی قـرار      ها از این روش
تجربی بـا رویکـرد آمیختـه بـر     يهااجراي پژوهشهمچنین، 
تواند بـه منظـور بررسـی عملـی     میهاي اجتماعی روي شبکه

نتایج حاصل از ارزیابی آمیخته ارزشمند باشد. 
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Abstract
Background and Aim: The promising outlook of easy communication incurring minimum
cost has caused social networks to face increasing number of active members each day. These
members develop and expand international communication through information sharing in-
cluding personal information. Thus, big data analysis of social networks provides companies,
organizations and governments with ample and unique opportunities to reach their strategic
goals and various methods have been proposed in order to accomplish this objective. Each
method has its own advantages, disadvantages and application area which would require deep
study and assessment to understand. Therefore, the aim of this study is to investigate the ap-
proaches and methods of data analysis in social networks and study the advantages, disad-
vantages and application area of each method.
Methods: This research is an applied research with qualitative approach and it was conduct-
ed using thematic analysis method and the study population include 35 related conference
papers, journal articles and reports published during 2010-2017.
Results: Various methods are used for the analysis of social networks and these methods are
classified into three categories: quantitative, qualitative and mixed methods. The investigated
data in the automated methods includes structural data and in the human- based methods in-
clude content and network processes.
Conclusion: Due to the complex and multidimensional nature of social networks, the best
approach is a mixed approach. This means combination of qualitative and quantitative meth-
ods and exploring various aspects of networks.

Keywords: Big data in social networks, Mixed method, Social network Analysis.
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