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چکیده
پارادایم جدید برنامهریزی شهری و الگوهای توسعهای متأخر مبتنی بر سطح محلی و اجتامع هستند .این در
حالی است که مفهوم اجتامع در سالهای اخیر بر اثر پیرشفتهای صورت گرفته در حملونقل و ارتباطات،
توسعه اینرتنت و اقبال روزافزون جوامع به شبکههای مجازی دگرگون شده است و به ورای مفهوم سنتی و
محدود به مرزهای محله پا گذاشته است .فرمهای جدید اجتامع مبتنی بر روابط متقابل مردم در یک مکان
نیست ،بلکه وابسته به شبکهای از مردمانی است که بهواسطه اتحاد ،هویت مشرتک و مجموعهای از هنجارها
با یکدیگر پیوند خوردهاند که رضورتاً ریشه در یک مکان ندارد .در این دیدگاه که رویکرد شبکه به اجتامع
نامیده میشود ،به منظور مطالعه اجتامع از روش تحلیل شبکه اجتامعی ( )SNAاستفاده میشود .اگرچه این
روش از جمله روشهای شناخته شده در علوم اجتامعی در کشور ما است ،در زمینه شهرسازی و برنامهریزی
شهری چندان شناخته شده نیست و کمرت پژوهشی را در حوزه برنامهریزی شهری میتوان یافت که با استفاده از
روش تحلیل شبکه اجتامعی به مطالعه اجتامع پرداخته باشد .با توجه به کمرنگشدن نقش مکان در اجتامعات
امروزی ،تداوم بهرهگیری از روشهای مکانمحور مطالعه اجتامع در ایران و عدم استفاده از روشهایی که با
ماهیت کنونی اجتامع همخوانی بیشرتی دارند ،منجر به نادیدهگرفنت بخش قابل توجهی از روابط اجتامعمحور
میشود که میتواند نقشی سازنده در توسعه محالت ایفا کند .از این رو پژوهش حارض به معرفی روش تحلیل
شبکه اجتامعی ( )SNAبا تأکید بر کاربست آن در مطالعه اجتامع در برنامهریزی شهری پرداخته است .بر اساس
این مطالعه ،تحلیل شبکه اجتامعی ( )SNAاز طریق مترکز بر پیوندها و روابط ،امکان شناسایی طیف گوناگونی
از اجتامعات ،از اجتامعات مکانی تا اجتامعات مجازی را فراهم میکند .مطالعه اسنادی پژوهشهای انجام
شده نشان میدهد که روش تحلیل شبکه اجتامعی در مطالعه اجتامع در برنامهریزی شهری دارای دو کاربرد
عمده است )1( :درک ابعاد فضایی و اجتامعی اجتامع و ( )2درک مشارکت عمومی در فرآیند برنامهریزی و
توسعه اجتامع .کاربرد نخست از طریق شناسایی میزان مکانمحور بودن پیوندها ،شناسایی فرآیندهای اجتامعی
شکلگیری اجتامع و تأثیرات زمینهای بر ساخت ،تداوم و از بین رفنت اجتامع به واکاوی ماهیت اجتامع در سطوح
گوناگون منجر میشود .کاربرد دوم نیز از طریق مطالعه ساختار ،عملکرد و الگوهای تعاملی اجتامع به چگونگی
تقویت مشارکت در اجتامع و تسهیل توسعه اجتامع کمک میکند.
واژگان کلیدی :اجتامع ،تحلیل شبکه اجتامعی ،رویکرد شبکه فردی ،رویکرد شبکه کل ،برنامهریزی شهری.
 .1دکتری شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
E-mail: zahraazad1800@gmail.com
 .2استاد گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول مکاتبات)
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* ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری زهــرا آزاد بــا عنــوان «واکاوی مفهــوم اجتمــاع محلــی بــه منظــور کاربســت آن در ســاماندهی بافتهــای فرســودۀ
شــهر تهــران بــا تأکیــد بــر تحلیــل شــبکۀ اجتماعــی» اســت کــه بــا راهنمایــی دکتــر پرویــن پرتــوی و مشــاورۀ دکتــر سوســن باســتانی در دانشــکدۀ معمــاری و
شهرســازی ،دانشــگاه هنــر تهــران انجــام شــده اســت..
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در سالهای اخیر ،مطالعات گوناگونی در حوزه برنامهریزی شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی
انجام شده است .دمپولف و لیلز ( )2012با مرور پژوهشهای انجام شده در حوزه برنامهریزی شهری در پاسخ به
این پرسش که استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی برای چه گونههایی از مسائل برنامهریزی و فرآیندهای مربوط به آن
مزایای قابل توجهی دارد ،شش دسته مسئله را شناسایی کردهاند )1(« :مسائل مربوط به مشارکت ،همکاری و اعتماد
و بهطور کلی فرآیندهای متکی به نظریه کنش ارتباطی؛ ( )2مسائل مربوط به منابع ،کاربریها و کاربست قدرت؛ ()3
مسائل مربوط به سازمانها در سطوح گوناگون و به تصویر کشیدن روابط متعدد درون و بین این سازمانها رسمی
(از جمله نهادها و سازمانهای رسمی درگیر در برنامهریزی) و غیررسمی (از جمله گروه ساکنین ،سازمانهای
محلهمحور و اجتماعمحور)؛ ( )4مسائل مربوط به سازمانهای غیررسمی از جمله شبکههای غیررسمی در ساختار
سازمانی برنامهریزی و اجتماعات؛ ( )5مسائل مربوط به جریان اطالعات و هزینههای تبادلی1؛ و ( )6مسائل مربوط
به محرکهای توسعه (شبکه) اجتماع» ( .)Dempwolf & Lyles, 2012, 9-11بر این اساس ،استفاده از تحلیل
شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع ،سازمانهای اجتماع و محرکهای توسعه اجتماع جایگاه ویژهای در برنامهریزی
شهری در جهان دارد.
کاربست روش تحلیل شبکه اجتماعی با کمرنگ شدن نقش مکان در شکلگیری و تداوم اجتماعات بر اثر
گسترش وسایل حمل و نقل و تکنولوژیهای ارتباطی گسترش یافت .بر اثر این تغییرات ،اجتماع از گروهی
مکانمحور به گروهی با ساختار شبکهای تبدیل شد که ضرورت ًا دارای مرزهای جغرافیایی مشخصی نبود .بنابراین
الزم بود روشهایی برای مطالعه اجتماع بهکار گرفته شود که بجای تمرکز بر محدوده جغرافیایی بر مطالعه شبکه
اجتماع و ویژگی پیوندهای آن متمرکز شود .در چنین شرایطی استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی برای مطالعه
اجتماع پیشنهاد شد .از دید ولمن و همکاران ،استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی برای مطالعه اجتماع معاصر
چندین مزیت دارد )1(« :از این پیشفرض که مردم ضرورت ًا در محالت ،گروههای فامیلی یا سایر اشکال مرزبندی
شده همبستگی با یکدیگر تعامل میکنند دوری میکند و به این ترتیب ،مطالعه طیف گستردهای از روابط را با هر
محدوده مکانی و با هر ساختاری امکانپذیر میسازد؛ ( )2قابلیت این روش برای مطالعه روابط گوناگون از روابط
بین فردی گرفته تا روابط سیستمهای جهانی ،برقراری رابطه تحلیلی بین زندگی روزمره و تغییرات بزرگ مقیاس
کمی و هم کیفی ،برای کشف
اجتماعی را تسهیل میکند؛ و ( )3این روش دربردارنده مجموعهای از تکنیکها ،هم ّ
و توصیف موجودیت ،ترکیب ،ساختار و محتوای شبکههای بین فردی 2است» (Wellman & Wetherell,
.)1996, 98
با وجود درک اهمیت مطالعه اجتماع با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی در سطح جهان ،این روش و
کاربردهای آن در برنامهریزی شهری بهویژه مطالعه اجتماع در کشور ما کمتر شناخته شده است .این در حالی است
که اجتماع در برنامهریزی شهری معاصر نقشی کلیدی در مشارکت مردمی و تمرکززدایی از نظامهای برنامهریزی
متمرکز دارد .بنابراین به منظور کاربست اجتماع در برنامهریزی شهری در ایران ،نیاز به واکاوی ماهیت و عملکرد
اجتماع با استفاده از روشهایی است که بتواند طیف گوناگونی از اجتماعات را از اجتماع مکانمحور تا اجتماع
مجازی متناسب با زمینههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی شناسایی کند .از این رو ،پژوهش حاضر با
هدف معرفی روش تحلیل شبکه اجتماعی و کاربردهای آن در مطالعه اجتماع در برنامهریزی شهری صورت گرفته
است.
این پژوهش در چهار بخش تدوین شده است .بخش اول به تشریح پیشینه نظری کاربست روش تحلیل شبکه
اجتماعی در مطالعات اجتماع میپردازد .با توجه به اینکه تغییر ماهیت اجتماع منجر به کاربست روش تحلیل شبکه
اجتماعی در مطالعه آن شده است ،در ابتدای این بخش مروری بر پیشینه مفهوم اجتماع و تغییرات آن در دورههای
گوناگون صورت گرفته است .بخش دوم به معرفی روش تحلیل شبکه پرداخته است .در این بخش ابتدا تعریف شبکه
اجتماعی بهعنوان مفهوم پایهای تحلیل شبکه ارائه شده است .سپس به ویژگیهای شبکه اجتماعی ،رویکردهای روش
تحلیل شبکه و رویکردهای مطالعه اجتماع در تحلیل شبکه اجتماعی پرداخته شده است .در بخش سوم ،کاربردهای
روش تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع در برنامهریزی شهری از طریق مطالعه اسنادی پژوهشهای مرتبط
معرفی گردیده است .در بخش پایانی نیز کاربستهای روش تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع در برنامهریزی
شهری جمعبندی شده است.
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اجتماع 3تا پیش از نیمه قرن بیستم« ،گروههای نسبت ًا کوچکی همچون محله در نظر گرفته میشود که بر اساس
وابستگی متقابل و سبکهای مشابه زندگی شکل گرفتهاند .این اجتماعات ممکن است بسیار کوچک باشند و بر
اساس تعلقی شکل گرفته باشند که ناشی از تجارب مشترک ،زبان مشترک ،پیوندهای خویشاوندی و مهمتر از همه،
سکونت در زیستجهان فضایی مشترک است» ( .)Delanty, 2003, 55محیط فیزیکی نقش قابل توجهی در
تعریف این اجتماع دارد بهطوری که جامعهشناسان در این زمان به شهرها بهعنوان مجموعه اجتماعات مینگرند.
در این دیدگاه به اجتماع ،اجتماع شهری گفته میشود .مطالعه اجتماع با تأکید بر محیط فیزیکی و ویژگیهای آن
همچون جمعیت ،تراکم و همبستگی صورت میگیرد.
تغییر شرایط اجتماعی جهان و به تبع آن شهرها که از  1950تا  1970به وقوع پیوست باعث شد دیدگاههای پیشین
در تحلیل اجتماع دیگر کارآمد نباشد .یکی از این تغییرات گسترش سیستمهای حملونقل و وسایل ارتباطی و
کمرنگشدن نقش مکان در اجتماعات بر اثر بهکارگیری این تکنولوژیهای جدید بود .بر این اساس ملوین وبر در
سال  1964اصطالح «اجتماع بدون قرابت مکانی» 4را مطرح کرد .ملوین وبر به بحث در این زمینه میپردازد که
در شرایط کنونی (شرایط دهه  1960میالدی) «عامل اصلی و مؤثر در عضویت در جوامع ،نزدیکی محلی نیست،
بلکه عملیات مشترک و متقابل است» (وبر .)95 ،1381 ،تقریب ًا همزمان با وبر ،بری ولمن 5با بررسی نقاط مشترک
تعاریف ارائه شده از اجتماع در زمان خود ،سه ویژگی «شبکههای روابط بین فردی (خارج از خانه) ،سکونت در
محدوده محلی مشترک ،و احساس همبستگی و فعالیتهای مشترک» ()Wellman & Leighton, 1979, 365
را مالک پژوهش خود در محله ایست یورک 6تورنتو قرار داد و نتایج جالب توجهی از آن گرفت« :زمانیکه برای
مطالعه وارد محله ایست یورک شدیم ،هیچ اثری از اجتماع در خیابانها و فضاهای عمومی محله ندیدیم .اما با
گذشت زمان متوجه شدیم ما تنها بخشی از تصویر را دیده بودیم .ما تنها به دنبال نشانههای فیزیکی اجتماع بودیم،
بدون اینکه متوجه پیوندهای اجتماع 7باشیم .مطالعات ،ما را به یک دوراهی رساند .پیوندهای اجتماع متعدد و
متنوعی در این محله وجود داشت ،بنابراین نمیتوانستیم ادعا کنیم که اجتماع در این محله وجود ندارد .با این حال،
پیوندهایی که یافتیم تمامی معیارهای استاندارد جامعهشناسی برای اجتماع را دربر نمیگرفت .تنها برخی از این
پیوندها محلی بودند ،تنها برخی از آنها همبستگیِ قوی داشتند و تنها برخی از آنها ،حمایتی بودند» (Wellman,
.)Carrington, & Hall, 1988, 130–131
این مشکل از دید ولمن ،از تأکید مطالعات اجتماع بر «محدوده محلی مشترک و همبستگی ناشی میشود و باعث
میشود تا اجتماع را با محله بشناسیم» ( .)Wellman & Leighton, 1979, 365به عبارت دیگر ،مفهوم محله
جایگزین مفهوم اجتماع شده است .به باور ولمن ،جایگزینی مفهوم محله با مفهوم اجتماع ریشه در دالیل متعددی
دارد« :نخست ،پژوهشگران شهری باید از جایی شروع کنند و محله ،سایت پژوهشی تعریف شدهای است .دوم،
بسیاری از اندیشمندان ،محله را عالم صغیر 8شهر و شهر را تودهای از محلهها تفسیر میکنند .سوم ،مقامات رسمی
اجرایی ،خودشان برای ایجاد واحدهای اداری ،محدوده محلهها را روی نقشه تعیین میکنند .بنابراین ،نواحی
فضایی[شهر] ،محلههایی به هم چسبیده قلمداد میشوند .چهارم ،نگرانی جامعهشناسی شهری درباره توزیع فضایی،
خود را در نگرانی جهت نواحی محلی نشان میدهد[.بنابراین ]،اگرچه قلمرو تنها یکی از عوامل سازماندهی روابط
اجتماعی شهری است ،مهمترین عامل در نظر گرفته میشود .پنجم و مهمتر از همه ،بسیاری از تحلیلگران به دنبال
10
شرایطی هستند که بر اثر آن ،احساس همبستگی 9بتواند تداوم یابد .این امر خود را در پافشاری بر ترکیب هنجاری
و موافقت عمومی 11نشان میدهد .جای شک و تردید نیست که محلهها حامل همبستگی هنجاری [مورد نظر
تحلیلگران] هستند» (.)Wellman & Leighton, 1979, 364
ولمن اگرچه معتقد است مطالعه محلهها ،اطالعات ارزشمندی درباره سیستمهای اجتماعی کوچک مقیاس در
زمینههای اجتماعی گوناگون فراهم کرده است ،اعتقاد دارد که این دیدگاه دارای مشکالت گوناگونی است« :نخست،
به رسمیت شناختن محله بهعنوان بستر پیوندهای اجتماعمحور بر پیشفرض قدرت سازماندهی فضا 12مبتنی است.
این جبرگرایی فضایی است .حتی اگر فرض کنیم که هزینههای فضا-زمانی ،مشوق شکلگیری برخی پیوندهای
ای همبسته سازماندهی
محلی است ،لزوم ًا به این معنا نیست که تمامی پیوندهای اجتماعمحور در اجتماعات محله ِ
میشوند .این پیوندهای محلهای ممکن است به دلیل دسترسی آسان به برخی افراد وجود داشته باشند ،نه به دلیل
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[قدرت] سازماندهی اجتماعی محله .دوم ،حتی وجود روابط متعدد محلی لزوم ًا باعث جدایی محلهها از یکدیگر
نمیشود .ممکن است مجموعهای از پیوندهای همپوشان محلی وجود داشته باشد که میزان آنها به نیازها و جابجایی
فیزیکی مشارکتکنندگان بستگی دارد .سوم ،یکسان انگاشتن مطالعات محله و اجتماع میتواند به حذف قلمروهای
اصلی تعامل 13منجر شود .حتی در یک اجتماع کامل از لحاظ نهادی ،14پیوندهای مهمی خارج از محله وجود دارند.
شاید پیوندهای شغلی از مهمترین پیوندهای حذفشده در مطالعات اجتماع باشند .چهارم ،تمرکز بر محله ممکن
است اهمیت بیش از حدی به ویژگیهای فضایی بهعنوان متغیرهای تصادفی بدهد .پنجم ،بسیاری از تحلیلهای
انجامشده درباره محله به دنبال شرایطی بودهاند که احساس همبستگی بر اساس آن بتواند تداوم یابد .درنتیجه،
زمانیکه احساس همبستگی و رفتارهای محلی سازمانیافته به اندازه کافی مشاهده نشوند ،اینگونه فرض میشود که
اجتماع از بین رفته است» (.)Wellman & Leighton, 1979, 366
کلید حل این مسئله از دید ولمن آن است که در مطالعه اجتماع «بجای تأکید بر قلمرو جغرافیایی ،بر ویژگی
پیوندهای اجتماع و الگوهایی که این ارتباطات را شکل میدهند ،متمرکز شویم» ( & Wellman, Carrington,
 .)Hall., 1988, 130–131به باور ولمن« ،چنین رویکردی ،مطالعه اجتماع را از بنیانهای هنجاری و فضایی رها
میکند و اجتماعات شبکهمحوری را کشف میکند که به محلهای خاص یا مجموعهای از احساسات همبسته محدود
نیستند» ( .)Wellman & Leighton, 1979, 367با ظهور چنین دیدگاههایی بسیاری از نظریهپردازان اجتماع از
این زمان به بعد ،بجای تمرکز بر مکان و محله و اتخاذ رویکردی مکانمحور در مطالعه اجتماع بر مطالعه پیوندهای
اجتماع یا به عبارت دیگر شبکه اجتماع متمرکز شدند .این اندیشمندان از آنجا که اجتماعات را دارای ساختاری
شبکهای میدانند ،به منظور مطالعه اجتماع روش تحلیل شبکه اجتماعی را بهکار گرفتهاند.
پیسلی ( )2007از طريق مطالعه اجتماع با رویکردی شبکهای نشان میدهد «اجتماع ،یک مکان محدود و منزوی
نیست .بلکه باید مجموعهای از روابط اجتماعی معنادار در نظر گرفته شود که ابعاد قلمرویی را تعریف و بازتعریف
میکند و ابعاد اقتصادی و سیاسی را به یکدیگر پیوند میزند» ( .)Piselli, 2007, 877مطالعه چنین مفهومی از
اجتماع که محدود به مرزهای محله نیست ،از دیدگاه پیسلی ،نیازمند روش تحلیل شبکه اجتماعی است .برادشاو
( 2008و  )2013در پژوهشی به منظور تعریف مفهوم امروزین اجتماع با تکیه بر دیدگاه شبکه و اجتماع بدون
قرابت مکانی وبر ،مفهوم «اجتماع فرامکانی» 15را مطرح میکند و معتقد است «در اجتماع بدون قرابت مکانی،
کنترل اجتماعی ،ارزشها ،حاالت و پاداشها وابسته به روابط متقابل مردم در یک مکان نیست ،بلکه وابسته به
شبکهای از مردمانی است که اغلب خارج از یک مکان مشخص زندگی میکنند» (.)Bradshaw, 2013, 15
بنابراین« ،امروزه ،میتواند مفید باشد که اجتماع را شبکههایی از مردم تعریف کنیم که بهواسطه همبستگی ،هویت
مشترک و مجموعهای از هنجارها با یکدیگر پیوند خوردهاند که ضرورت ًا ریشه در یک مکان ندارد .این مفهوم از
اجتماع ،که من آن را «اجتماع فرامکانی» نامیدهام به شناسایی این واقعیت کمک میکند که اگرچه شهرها و حومهها
دارای درگیریهای مطرح شده در اجتماع به مفهوم کالسیک آن نیستند ،افراد توانستهاند همبستگی را از طریق
شبکههای جهانی بهدست آورند که شباهت بسیاری به همبستگی مطرح شده در اجتماع به مفهوم کالسیک آن دارد.
این مفهوم چگونگی برنامهریزی ،حکمروایی و بازسازی مناطق را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد»(  (�Brad
.)shaw, 2008, 5

معرفی روش تحلیل شبکه اجتماعی
تعریف شبکه اجتماعی

«شبکه اجتماعی نوع خاصی از رابطه پیونددهنده بین مجموعه معینی از افراد ،اشیا یا وقایع تعریف میشود»
(نوک و کاکلینسکی .)16 ،1387 ،یک شبکه ،از «اعضای شبکه» و مجموعهای از «پیوندها» تشکیل شده است که
افراد ،کنشگران یا گروهها را به هم متصل میسازد .اعضای شبکه میتوانند افراد ،گروهها ،نهادها ،موجودیتهای
حقوقی و یا سازمانها و  ...باشند (ولمن ،1988 ،به نقل از باستانی ،کمالی ،و صالحی هیکویی.)50 ،1387 ،
پیوندها در شبکه اجتماعی نیز انواع گوناگونی دارند :پیوندهای دوستی ،خویشاوندی و آشناییهایی که بخشی از
آن ارثی است و بخش دیگرش توسط خود فرد ساخته میشود[ .شبکه اجتماعی] ،شبکه روابط انعطافپذیر و
اختیاری [داوطلبانه] است که ممکن است تمام اعضای آن یکدیگر را نشناسند یا با یکدیگر تعاملی نداشته باشند.

شبکههای اجتماعی از مرزهای قلمرویی فراتر میروند و محدود به مرزهای واحدهای اداری نیستند .این شبکهها بر
مبنای جغرافیا تعریف نمیشوند ،بلکه ابعاد قلمرویی و به تبع آن حس تعلق ،هویت جمعی و همبستگی توسط خودِ
شبکههای اجتماعی تعریف و بازتعریف میشود (.)Piselli, 2007
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برای تبیین دقیقتر شبکههای اجتماعی ،نویسندگان متعددی ویژگیهای شبکه را در سه دسته قرار دادهاند)1( :
ویژگیهای ساختاری :اطالعاتی در خصوص ساختار شبکه فراهم میکنند .این ویژگیها نشان میدهند یک شبکه
چه تعداد عضو دارد (اندازه شبکه ،)16اعضا چه نسبتی با یکدیگر دارند (ترکیب شبکه ،)17میزان همبستگی اعضا
با یکدیگر چقدر است (تراکم شبکه ،)18چه اعضایی بیشترین قدرت و دسترسی به منابع و اطالعات را در شبکه
دارند (مرکزیت )19و آیا شبکه دارای ساختاری منسجم و یکپارچه یا چندالیه و سلسلهمراتبی است )2( .ویژگیهای
تعاملی :اطالعاتی در خصوص کمیت و کیفیت ارتباط در شبکه فراهم میکنند .اینکه ارتباط با چه ابزاری برقرار
میشود (شیوه تماس ،)20میزان برقراری ارتباط میان اعضا چقدر است (فراوانی تماس ،)21میزان همکاری و ارتباط
متقابل میان اعضا چقدر است (ارتباط متقابل )22و پایداری و تداوم ارتباط میان اعضای شبکه چگونه است (تداوم
رابطه )3( .)23ویژگیهای عملکردی (کارکردی) :بر بررسی فعالیت و عملکرد شبکه متمرکز میشود .اینکه چه
اطالعات و منابعی در شبکه مبادله میشوند ،اعضا بهواسطه عضویت در شبکه چه حمایت(هایی) دریافت میکنند
(آیا کارکرد شبکه برای اعضا جنبه حمایت عاطفی (دریافت توجه و عشق) دارد یا اعضا بهواسطه عضویت ،حمایت
ابزاری همچون کمک مالی دریافت میکنند یا شبکه بستری برای دریافت حمایت شناختی ،24اطالعات و مشاوره،
برای اعضا فراهم کرده است)؛ آیا عضویت در شبکه زمینه تداوم هویت افراد را فراهم میکند یا اعضا بهواسطه
عضویت در شبکه روابط اجتماعی جدیدی 25برقرار میکنند (.)Israel & Rounds, 1987, 314
روش تحلیل شبکه اجتماعی

تحلیل شبکه اجتماعی بهعنوان رویکردی برای مطالعه روابط اجتماعی ایجاد شده و زیرمجموعه روشهای
رابطهای قرار میگیرد .چلبی ( )12 ،1373معتقد است «در علوم اجتماعی ،روشها بنا به تعریف خاص و منظوری
معین و مالکهای کموبیش مشخص به صور مختلف تقسیمبندی میشوند )1( :روشهای رابطهای 26و ()2
روشهای طبقهبندی (مقولهبندی) .27در همین جا ضروری است یادآوری شود که او ًال این طبقهبندی جامع و مانع
نیست ،ثانی ًا این دو نوع روش ناقض یکدیگر نیستند ،بلکه میتوانند در امر پژوهش اجتماعی مکمل هم باشند».
تفاوت اساسی این دو رویکرد در آن است که «رویکردهای رابطهای ،خصیصهها را نیز در نظر میگیرند و معتقدند
چنین خصیصههایی بر عملکرد نظام و رفتار اعضای شبکه اثر معناداری میگذارند .برخالف تحلیل رابطهای ،تحلیل
مبتنی بر خصیصه با نادیده گرفتن زمینه ساختاری -اجتماعی کنشگران ،فاقد خیلی از توصیفات ممکن است» (نوک
و کاکلینسکی.)16 ،1387 ،

کاربست روش تحلیل شبکه اجتامعی در مطالعه اجتامع در برنامهریزی شهری
نویسنده اول» زهرا آزاد

شکل  .۱شبکه اجتمایع و اجزای آن
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در تحلیل شبکه ،جزء اصلی ساخت جامعه ،شبکه تعاملی یا حداقل نوعی نظام رابطهای در کوچکترین مقیاس
آن 28فرض میشود (چلبی .)27-26 ،1373 ،از این رو« ،واحد تحلیل در تحلیل شبکه یک رابطه است .رابطه
فامیلی بین دو نفر ،رابطه همکاری بین افراد یک اداره ،ساختار دوستی بین اعضای یک گروه کوچک و غیره .ویژگی
جالب توجه رابطه ،الگوی آن است که جنس ،سن ،دین ،درآمد و  ...نیست .اینها میتوانند خصوصیات هر یک
از افراد باشند نه رابطه بین آنها» (باستانی و رئیسی .)34 ،1390 ،به عبارت دیگر ،تحلیل شبکه اجتماعی «بجای
تمرکز بر دستهبندی واحدها بر اساس ویژگیهای درونی آنها ،بر روابط میان واحدها متمرکز میشود» (Wellman,
 .)1988, 20بنابراین« ،هدف تحلیل شبکه اجتماعی تولید و تحلیل دادههای رابطهای است .در علوم اجتماعی
دادهها وابسته به روابط اجتماعیِ میان بازیگران هستند .تحلیل شبکه اجتماعی بر تحلیل مجموعه پیوندها (خطوط)
میان بازیگران (نقطهها یا گرهها) متمرکز میشود» (.)Edwards, 2010,4–6
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البته باید در نظر داشت که «در تحلیل شبکه ،مفهوم رابطه بیشتر ناظر به برداشت ساختاری است .برداشت
ساختاری به ارتباطی اشاره دارد که دو واحد را به هم متصل میکند .با سادهگیری و اندکی مسامحه میتوان تحلیل
رابطه در شبکه را به سه دسته عمده تقسیم نمود )1( :تحلیل ارتباط کنشگر(ان) با کنشگر(ان) دیگر در سیستم
(شبکه)؛ ( )2تحلیل موقعیت کنشگر(ان) در رابطه با کل سیستم(شبکه)؛ و ( )3تحلیل آرایش رابطهای یا ساخت
کل سیستم (شبکه) .باید اضافه شود که این نوع بررسیها میتوانند در یک سطح تحلیل یا همزمان در چند سطح
تحلیل صورت گیرند» (چلبی.)19-18 ،1373 ،
رویکردهای تحلیل شبکه اجتماعی

در تحلیل شبکه اجتماعی به منظور مطالعه ویژگیهای ساختاری ،تعاملی و عملکردی شبکه از رویکردهای
کمی با استفاده
کمی ،کیفی و ترکیبی هستند« .تحلیل شبکه ّ
گوناگونی استفاده میشود .این رویکردها شامل رویکرد ّ
کمی همچون پرسشنامه و نقشه ،دادههای عددی درباره روابط اجتماعی تولید میکند و ویژگیهای
از روشهای ّ
کمی اندازهگیری میکند (Carrington et
پیشرفته
های
ک
تکنی
از
استفاده
با
را
اجتماعی
های
ه
ساختاری شبک
ّ
کمی ،شبکهها را از طریق سادهسازی روابط اجتماعی به دادههای عددی اندازهگیری و
 .)al., 2005رویکردهای ّ
ترسیم میکنند .از این رو ،این رویکرد برای سؤاالتی که مرتبط با فهم انواع شبکههای تعامالت انسانی است مناسب
هستند» ( .)Edwards, 2010, 2–4در این رویکرد که تحلیل شبکه اجتماعی رسمی 29نیز نامیده میشود ،روابط
میتواند در قالب دیاگرامی با نام «نگاره گروهی» 30یا «دیاگرام تحلیل روابط» تصویرسازی شوند (شکل  .)2در این
دیاگرام ،بازیگران در قالب نقاط یا گرهها و روابط در قالب خطوط میان آنها به تصویر کشیده میشوند( (�Martı
 .)neza et al., 2003, 359این دیاگرام از طریق «اندازهگیری ویژگیهای گوناگون ساختار شبکه بر اساس نظریه
گراف ،ویژگیهای کلی شبکه همچون تراکم و مرکزیت گرهها در شبکه را اندازهگیری میکند» (Edwards, 2010,
.)11–12
کمی« ،تحلیل شبکه کیفی اهمیت فرهنگ ،روایت ،محتوا و زمینه در ارتباط با شبکه ،بهویژه
در مقابل رویکرد ّ
شبکههای شکلگرفته بر اساس تعامالت انسانی را مورد توجه قرار میدهد و سعی در درک آنها دارد .تحلیل

شکل  .2نقشههای تصویری در تحلیل شبکه اجتمایع

کمی همچنان ارزشمند هستند ،زیرا به بیان چیزی میپردازند که
«با وجود معرفی رویکردهای کیفی ،رویکردهای ّ
کمی میتوانند جنبههای بهخصوصی از روابط اجتماعی
رویکردهای
رویکردهای کیفی قادر به شناسایی آنها نیستند.
ّ
را به شکلی نظاممند و با دقت باال اندازهگیری و ترسیم کنند .در مقابل ،رویکردهای کیفی به شناسایی جنبههایی از
کمی قادر به تبیین و توصیف آنها نیستند .شناسایی فرآیند ،تغییر،
شبکه و روابط اجتماعی میپردازند که رویکردهای ّ
محتوا و زمینه از جمله این موضوعات هستند» (.)Emmel & Clark, 2009, 5-6
کمی میتوانند به کشف «فرمهای رابطهای» 32بیانجامند ،روشهای کیفی برای کشف
درحالیکه روشهای ّ
34
«محتوای رابطهای» 33یا «جهان اجتماعی این شبکه» ضروری هستند .از این رو ،برخی تحلیلگران شبکه این دو
رویکرد را با یکدیگر ترکیب میکنند .ترکیب این دو رویکرد با یکدیگر به درک عمیقتر شبکهها میانجامد» (�Cross
 .)ley, 2010, 6–8جدول  1ویژگیها ،مزیتها و محدودیتهای رویکردهای تحلیل شبکه اجتماعی را در مقایسه
با یکدیگر نشان میدهد.
جدول  .1ویژگیها ،مزیتها و محدودیتهای رویکردهای تحلیل شبکه اجتماعی

رویکرد

ویژگیها

رویکرد ک ّمی

سادهسازی روابط اجتامعی شبکه به
دادههای عددی
استفاده از ماتریسها و دیاگرامهای
اجتامعی در منایش و تحلیل دادهها
سهولت فهم و تفسیر اطالعات

رویکرد کیفی

استفاده از روشهای کیفی در مطالعه
شبکه (قومنگاری ،مصاحبههای عمیق،
تحلیل محتوا ،تحلیل موضوعی و )...

رویکرد ترکیبی

استفاده از ترکیبی از روشهای ک ّمی و
کیفی در مطالعه و تحلیل شبکه
توجه به فرهنگ و روایت در روابط
اجتامعی

مزیتها (کاربردها)

محدودیتها

ناتوانی در شناسایی مکانیزمهای
مطالعه ویژگیهای ساختاری شبکههای
اجتامعی با استفاده از تکنیکهای پیرشفته تولیدکننده روابط
از دست رفنت مفهوم فرهنگ ،عاملیت و
آماری و نرمافزارهای موجود
شناسایی انواع شبکه در تعامالت انسانی فرآیند در شبکه
مطالعه ویژگیهای محتوایی شبکه
شناسایی فرآیند شکلگیری شبکه
در
شبکه
در
شناسایی تغییرات صورتگرفته
ناتوانی در مطالعه ویژگیهای ساختاری
طول زمان
شبکه
تحلیل اهمیت فرهنگ ،روایت ،محتوا و
زمینه در ارتباط با شبکه
کشف تجربههای زیسته شبکههای اجتامعی
ترسیم و اندازهگیری ویژگیهای شبکه
تبیین موضوعات مرتبط با ساخت ،بازتولید،
تغییرپذیری و پویایی شبکه
تبیین معنای روابط در شبکه
مترکز بر واقعیت زیسته روابط اجتامعی
در شبکه

منبعCrossley, 2010; Edwards, 2010; Emmel & Clark, 2009 :

باید توجه داشت که انتخاب رویکرد مطالعه شبکه به سؤال پژوهش بستگی دارد .بهطور کلی ،سؤاالت مربوط
کمی هستند ،درحالیکه سؤاالت مربوط به فرآیندهایی که شبکهها را
به ساختار روابط اجتماعی نیازمند روشهای ّ
تولید میکنند ،درک و معنای شبکهها یا تغییرات آنها در طول زمان نیازمند روشهای کیفی هستند (Edwards,
.)2010, 21
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شبکه کیفی بیشتر بر کشف تجربه زیسته شبکههای اجتماعی متمرکز میشود» (Emmel & Clark, 2009,
 .)2اینکه چه چیزی از طریق شبکه انتقال مییابد ،بستر فضایی پیوندهای شبکه و نتایج نیروهای پویای شبکه در
نابرابری زندگی اجتماعی از دیگر مواردی است که تحلیل شبکه کیفی به آنها میپردازد .تحلیل شبکه کیفی بهواسطه
موضوعات مرتبط با شبکه انسانشناسی همچون پژوهشهایی درباره اجتماعات ،محلهها ،خویشاوندی و دوستی
گسترش یافته است» (« .)Edwards, 2010, 2-7رویکردهای کیفی به تحلیل شبکه ،طیفی از دادههای روایی،
مشاهدهای و بصری از شبکههای اجتماعی ایجاد میکنند .سپس این دادهها به صورت کیفی از طریق تحلیل محتوا
و تحلیل موضوعی 31و قراردادن اطالعات شبکه در بستر یافتههای زمینهای گستردهتر تحلیل میشوند»( Edwards,
.)2010, 7–8

رویکردهای مطالعه اجتماع در تحلیل شبکه اجتماعی

22
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به منظور مطالعه روابط اجتماع در تحلیل شبکه اجتماعی از دو رویکرد کلی استفاده میشود :رویکرد شبکه
کل 35و رویکرد شبکه شخصی 36یا شبکه خودمحور 37.در رویکرد شبکه کل« ،دیدگاه شبکه به روابط اجتماعی
همچون دیدگاه ستارهشناسی به جهان هستی است؛ مشاهدهکنندهای که در بیرون ایستاده و روابط اجتماعی تمامی
اعضای جمعیت را مطالعه میکند .مطالعات شبکه(های) کل ناشی از این دیدگاه ،ساختار جامع روابط را در سیستم
اجتماعی توصیف میکند» ( .)Wellman, 1988, 26–27اولین نقطه قوت این رویکرد این است که همزمان هم
کل سیستم را به صورت یک کل نشان میدهد و هم بخشهای سازنده آن را .بنابراین ،تحلیلگران قادرند جریانهای
افقی یا عمودی اطالعات را پیدا کنند ،منبع و مقصد اطالعات و محدودیتهای ساختاری موجود در جریان منابع
را تشخیص دهند (باستانی و رئیسی .)35 ،1390 ،با این حال ،مطالعه شبکه کل ،همیشه از لحاظ نظری امکانپذیر
نیست .برای انجام این کار باید مرزهای جمعیت ،لیست تمامی اعضای این جمعیت ،لیست تمامی پیوندهای
مستقیم بین اعضای این جمعیت را یافت و تکنیکهای آماری و ریاضی متنوعی را برای شناسایی برخی ویژگیهای
ِ
تحلیگران ساختاری بر مطالعه
ساختاری سیستم اجتماعی بهکار گرفت .به خاطر چنین محدودیتهایی ،بسیاری از
شبکههای کوچکتر فردی (خودمحور) تمرکز کردهاند .این تحلیلگران بجای به تصویرکشیدن جهان از دید ناظر
بیرونی ،شبکهها را از دیدگاه درک افرادی که در مرکزیت آنها قرار گرفتهاند ،توصیف میکنند (Wellman, 1988,
 .)26–27در این دیدگاه ،فاعل فردی ،38تکیهگاهی است که تمامی روابط شبکه بهواسطه آن قابل ردیابی هستند
( .)Mueller, 1980, 147, cited in Israel & Rounds, 1987, 314این رویکرد «فرد را در مرکز شبکهای در
نظر میگیرد که او را در زمینه گستردهتر تعامالت گوناگون ،از گروههای کاری گرفته تا گروههای خویشاوندی ،مذهبی
و قومی قرار میدهد» ( .)Piselli, 2007, 876در رویکرد شبکه شخصی «تمامی پیوندهای یک فرد با دیگران و
پیوندهای میان دیگران برداشت میشود» (.)Edwards, 2010, 7

رویکرد شبکه کل

رویکرد شبکه شخیص

شکل  .3رویکردهای مطالعه اجتماع در تحلیل شبکه اجتمایع
منبعMattos, 2017, 4 :

«اگر از دید شبکه کل به شبکههای اجتماعی نگاه کنیم ،الگوی ارتباط ،شکافها و چالشهای موجود در شبکه،
روابط نقشی برابر بین اعضای نظام ،تغییرات در ساختار شبکه در طول زمان و پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم بین
اعضای آن شبکه یا نظام میتواند مورد بررسی قرار گیرد .در مقابل ،مطالعات شبکه فردی محققان را قادر میسازد
پیوندهای اجتماع را در هرجا که واقع شوند و با هر کس و هر شکلی که ساختاریافتهاند ،مطالعه کنند» (باستانی،
کمالی و صالحی هیکویی .)35 ،1387 ،به عبارت دیگر« ،رویکرد شبکه کل برای مطالعه الگوی روابط میان
اعضای شبکه کاربرد دارد ،درحالیکه رویکرد شبکه شخصی به منظور مطالعه ویژگیهای یک شبکه اجتماعی به کار
برده میشود» ( .)Mccarty, 2002, 3بنابراین ،هر رویکرد ،کاربردی متفاوت در مطالعه اجتماع دارد« .رویکرد
شبکه کل زمانی بهکار گرفته میشود که پدیده مورد بررسی در فضای دارای حد و مرز اجتماعی یا جغرافیایی اتفاق
میافتد و اعضای جمعیت مورد بررسی ،از یکدیگر مستقل نیستند و با یکدیگر تعامل دارند .در مقابل ،رویکرد شبکه
شخصی زمانی به کار برده میشود که پدیده مورد بررسی تحت تأثیر فضای دارای حد و مرز مشخصی [فیزیکی
یا اجتماعی] نباشد و اعضای جمعیت مورد بررسی ،مستقل از یکدیگر هستند .بهکارگیری هر دو رویکرد بهطور

همزمان در یک پژوهش نیز امکانپذیر است؛ زمانی که اعضای یک جمعیت مستقل از یکدیگر نیستند ،با یکدیگر
تعامل دارند ،اما فضای بیرونی نیز بر آنها تأثیرگذار است» ( .)Mattos, 2017, 8جدول  2ویژگیها ،مزیتها و
محدودیتهای رویکردها را در مقایسه با یکدیگر نشان میدهد.
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رویکرد شبکه کل

رویکرد شبکه شخیص

ترکیب دو رویکرد

گ
افیا� یا اجتمایع خود
شکل  .4چگون� ارتباط شبکه در هر رویکرد با فضای جغر ی
منبعMattos, 2017, 6 :

جدول  .2ویژگیها ،مزیتها و محدودیتهای رویکردهای مطالعه اجتماع در تحلیل شبکه اجتماعی

رویکرد ویژگیها مزیتها (کاربردها)
رویکرد
شبکه
کل

رویکرد
شبکه
شخصی
(فردی)

نشان دادن همزمان سیستم بهعنوان یک کل و بخشهای سازنده آن
شناسایی الگوی ارتباط میان اعضای شبکه
شناسایی شکافها و چالشهای موجود در شبکه ،تغییرات در ساختار شبکه در طول زمان و پیوندهای
تبیین شبکه مستقیم و غیرمستقیم بین اعضای شبکه
از دید ناظر قابلیت شناسایی جریانهای افقی و عمومی اطالعات ،منبع و مقصد اطالعات و محدودیتهای ساختاری
موجود در شبکه
بیرونی
مناسب جهت مطالعه شبکه دارای حد و مرز جغرافیایی در رشایطی که اعضای شبکه با یکدیگر تعامل
دارند.
مناسب مطالعه واحدهای کوچک ،محدود و مشخص همچون سازمانها و همسایگیهای دارای حد و مرز
تبیین شبکه
ناظر برداشت متامی پیوندهای یک بازیگر (عضو شبکه) با دیگران و پیوندهای میان دیگران
از دید
شناسایی ویژگیهای یک شبکه
درونی
مناسب جهت مطالعه شبکهای که تحت تأثیر فضای دارای حد و مرز فیزیکی یا اجتامعی نیست و اعضای
(بازیگران
آن مستقل از یکدیگرند.
شبکه)

محدودیتها

نیازمند مشخص بودن
مرزهای شبکه
نیازمند دسرتسی به
لیست متامی اعضای
شبکه (متامشامری)
نیازمند شناسایی
متامی ارتباطات میان
اعضای شبکه
نبود امکان شناسایی
ساختار کل شبکه و
پیوندهای مستقیم
و غیرمستقیم میان
اعضای شبکه

منبعEdwards, 2010; Mccarty, 2002; Mattos, 2017; Piselli, 2007; Wellman, 1988 :

اینکه کدامیک از دو رویکرد شبکه کل ،شبکه شخصی یا ترکیبی از هر دو میتواند در مطالعه شبکههای اجتماعی
بهکار گرفته شود ،در درجه اول به هدف پژوهشگر از مطالعه شبکههای اجتماعی بستگی دارد .با این همه ،ارتباط
اعضای شبکه با یکدیگر و ارتباط میان شبکه با فضای اجتماعی جغرافیایی نیز بر انتخاب رویکرد مطالعه اجتماع
تأثیرگذار است.

کاربست تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع

24

میزان محلهمحور و مکانمحور بودن پیوندهای اجتماع از جمله اولین کاربردهای روش تحلیل شبکه اجتماعی
در مطالعه اجتماع است :گری بریج ( )2002در کتاب محله و شبکههای اجتماعی 39با استفاده از روش تحلیل شبکه
نشان میدهد که شبکههای اجتماعی تا چه میزان محلهمحور هستند .بر اساس یافتههای پژوهش او ،اغلب ساکنان
محلهها پیوندهایی متعدد و قوی ،خارج از مرزهای محلهها دارند که تعداد آنها از پیوندهای درونمحلهای بیشتر
است .پیوندهای درونمحلهای برای ساکنان مهم هستند ،اما ماهیت ضعیفی دارند .او نتیجه میگیرد که برنامهریزان
نباید مفهوم مورد توافق همبستگی در محله را بهکار گیرند ،بلکه در عوض باید بر طراحی محلههایی نفوذپذیرتر و با
ارتباطات گستردهتر تمرکز کنند ( .)Dempwolf & Lyles, 2012, 12پیسلی( )2007نیز در مقاله «اجتماعات،
مکانها و شبکههای اجتماعی» ،مفهوم اجتماع و ابعاد فضایی و اجتماعی آن را با استفاده از روش تحلیل شبکه
اجتماعی ،تحلیل میکند .نتایج پژوهش او نشان میدهد که «اجتماعات ،مکانهایی نیستند که بتوان آنها را از لحاظ
فضایی محدود کرد .بجای ابعاد فضایی ،شبکههای اجتماعی جداکننده و یکیکننده قلمروها هستند .الزم است
بجای تعریف اجتماع بهعنوان یک واحد فضایی تعری ف شده ،اجتماع را به صورت شبکهای از روابط مطالعه کنیم»
(.)Piselli, 2007, 867
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کالرک ( )2007مروری جامع بر تغییرات صورتگرفته در پژوهشهای اجتماع ارائه میکند و با تکیه بر
نتایج کاربست تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع تأکید میکند که الزم است از دوگانگی فضایی-اجتماعی
اجتماع فراتر رویم و دیدگاهی تعاملی در این رابطه ایجاد کنیم که چگونه جنبههای فضایی و اجتماعی با یکدیگر
ترکیب میشوند تا فرمهای در حال ظهور اجتماع را ایجاد کنند .کالرک به «مرگ فاصله» 40و فشردگی فضا-زمان در
عصر کنونی اشاره و نتیجهگیری میکند که این تغییرات کنشگران را قادر میسازد که در فضایی اجتماعی و رابطهای
که فراتر از فضاهای فیزیکی است با یکدیگر رابطه برقرار کنند» ( .)Dempwolf & Lyles, 2012, 12از دید
کالرک« ،استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع با بهرهگیری از مدل سازی ریاضی به درک این
واقعیت کمک میکند که ارتباطات مردم در اجتماع تصادفی و بینظم نیست ،بلکه دارای ساختاری سازمان یافته
کمی دادهها در تحلیل شبکه اجتماعی قابل شناسایی است» (.)Clark, 2007, 9
است .این ساختار از طریق تحلیل ّ
شناسایی فرآیندهای اجتماعی و روابط ایجادکننده اجتماعات از دیگر کاربردهای استفاده از تحلیل شبکه
اجتماعی در مطالعه اجتماع استِ :امِ ل و کالرک ( )2009به شناسایی ماهیت پویا ،تصادفی و فرآیندی شبکهها،
محلهها و اجتماعات با استفاده از روش تحلیل شبکه ترکیبی با غلبه روش کیفی میپردازند .نتایج پژوهش آنها در
دو دسته جای میگیرد :نخست ،نتایج مربوط به استفاده از روش ترکیبی با غلبه رویکرد کیفی که در زمان انجام
مطالعه (سال  )2009روشی جدید و نوآورانه به شمار میآید .نتایج این بخش نشان میدهد که «روش ترکیبی با غلبه
روش کیفی به تئوریزه کردن فرآیندهای اجتماعی و روابطی میانجامد که بر اساس آن شبکهها ،محالت و اجتماعات
ساخته میشوند میانجامد» ( .)Emmel & Clark, 2009, 24دومین گروه از نتایج ،مربوط به بحثهای نظری
شبکهها ،محالت و اجتماعات است .امل و کالرک با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی به تبیین تجربه زیسته
مردم در شبکهها ،محالت و اجتماعات میپردازند و نشان میدهند که «شبکهها ،محالت و اجتماعات چگونه در
زمینههای گوناگون ساخته شده ،تداوم یافته و از بین میروند و زمینههای گوناگون چه تأثیری بر عملکرد و تغییرات
اجتماع دارند» (.)Emmel & Clark, 2009,2-3

بوهر و اینس ( )2002با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی به مطالعه قدرت شبکهای 41در برنامهریزی
همکارانه میپردازند« .آنها با ترکیب شبکه اجتماعی و نظریات برنامهریزی اجتماع ،به دنبال شناسایی شرایط ایجاد
قدرت شبکهای به منظور کاربست آن در برنامهریزی همکارانه هستند .ایجاد این قدرت که به معنای افزایش میزان
ارتباط اعضای شبکه با یکدیگر است ،به افزایش دسترسی اعضای شبکه به منابع و اطالعات منجر میشود»( (�Boo
.)her & Innes, 2002
هولمن ( )2008از تحلیل شبکه اجتماعی استفاده میکند تا اثرات ساختار شبکه اجتماع را بر فرآیند مشارکت
و توسعه اجتماعی بیازماید« .این پژوهش بر تأثیرات ساختار شبکه بر جریانهای اطالعات و کاربرد قدرت متمرکز

میشود .او نتیجه میگیرد که ساختار شبکه تأثیر قابل توجهی بر فرآیند برنامهریزی دارد» (.)Holman, 2008
الیسون گیلچریست ( ،)2009به بحث درباره الگوهای تعامل در شبکههای اجتماع بهعنوان راهبرد مداخله خودیارانه
میپردازد« .مقاله در این باره بحث میکند که شبکه اجتماعی ،چگونه روشی برای تقویت مشارکت در اجتماع است»
(.)Gilchrist, 2009, 20

آلتر و بالفور ( )2016با هدف شناسایی ظرفیتهای توسعه اجتماع و تسهیل توسعه آن به مطالعه ساختار
اجتماعی و تعامالت اجتماع با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی میپردازند« .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که تحلیل شبکه اجتماعی میتواند در شناسایی و تقویت ظرفیتهای همکاری در اجتماع و شناسایی
بازیگرانی که توسعه اجتماع را تسریع میکنند بهکار گرفته شود» (.)Balfour & Alter, 2016, 431

در مجموع ،بررسی پژوهشهایی که با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی به مطالعه اجتماع در برنامهریزی
شهری پرداختهاند نشان میدهد که تحلیل شبکه اجتماعی دارای دو کاربرد عمده است:
 استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی به منظور درک ابعاد فضایی و اجتماعی اجتماع :این دسته مطالعاتمیزان محلهمحور بودن و مکانمحور بودن پیوندهای اجتماع ،تأثیر ویژگیهای زمینهای بر ساخت ،تداوم و از بین
رفتن اجتماع ،تأثیر ویژگیهای زمینهای بر عملکرد و تغییرات اجتماع ،فرآیندهای اجتماعی و روابط ایجادکننده
اجتماعات را مورد بررسی قرار میدهند.

 استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی به منظور درک مشارکت عمومی در فرآیند برنامهریزی و توسعهاجتماع :این دسته از مطالعات توزیع قدرت در شبکه اجتماع ،اثرات ساختار اجتماع بر فرآیند مشارکت و توسعه
محلهای و رابطه شبکههای اجتماعی اجتماع با ظرفیتهای برنامهریزی آن را از طریق مطالعه ویژگیهای ساختاری،
تعاملی و عملکردی اجتماع شناسایی ،ارزیابی و تحلیل میکنند .اینگونه مطالعات به ارائه راهکارهایی در خصوص
تقویت مشارکت اجتماع در فرآیند برنامهریزی و توسعه میانجامند.

نتیجهگیری

اجتماع در پارادایم جدید برنامهریزی کنشگر اصلی برنامهریزی به شمار میرود .این در حالی است که تغییرات
بزرگمقیاس صورتگرفته در جهان بهویژه در دهههای اخیر از جمله گسترش پیوندهای اجتماعمحور مردم تا
فاصلههای دور بهواسطه تلفن ،اتومبیل ،هواپیما و اینترنت باعث شده است مفهوم اجتماع ،از مفهوم سنتی آن ،که
محدود به مرزهای محله و همبستگی مبتنی بر روابط خونی ،محلی و شغلی بود ،فراتر رود .در چنین شرایطی نیاز به
بهرهگیری از روشهایی برای مطالعه اجتماع وجود دارد که مطالعه اجتماع را فراتر از مرزهای جغرافیایی امکانپذیر
کند .بنابراین ،روش تحلیل شبکه اجتماعی مورد توجه پژوهشگران و برنامهریزان شهری قرار گرفت.

روش تحلیل شبکه اجتماعی بجای آغاز مطالعه اجتماع از مرزها و همبستگیهای محلی ،کار را با مطالعه
پیوندهای اجتماع آغاز میکند و به این ترتیب ،امکان شناسایی اجتماعات گوناگون از اجتماعات مکانمحور گرفته
کمی ،کیفی و ترکیبی در تحلیل شبکه اجتماعی ،تحلیل
تا اجتماعات مجازی را فراهم میسازد .وجود رویکردهای ّ
کمی ساختار اجتماع را شناسایی میکنند
اجتماع از ابعاد گوناگونی را امکانپذیر کرده است .درحالیکه روشهای ّ
و به تصویر میکشند ،روشهای کیفی تجربه زیسته ،تأثیر زمینه و فرهنگ را بر الگوهای تعاملی و عملکرد اجتماع
بررسی مینمایند .روشهای ترکیبی نیز با بهرهگیری از مزایای هر دو رویکرد ،شناختی همهجانبه از ویژگیهای
اجتماع ارائه میدهند .وجود این رویکردها در کنار دو رویکرد شبکه کل و شبکه فردی در مطالعه اجتماع ،کاربست
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بوریچ ( )2011در پایاننامه دکتری خود رابطه شبکههای اجتماعی یک اجتماع با ظرفیت برنامهریزی آن را با
استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی مورد آزمون قرار میدهد .او در این پایاننامه «نه الگوی برنامهریزی کارآمد
را شناسایی میکند و آنها را با روشهای تحلیل شبکه تطبیق میدهد تا چارچوبی فراهم کند که بهواسطه آن بتوان
ابزاری برای تعیین ظرفیت یک اجتماع برای عمل برنامهریزی ،صرفنظر از رویکرد برنامهریزی مورد استفاده ایجاد
کرد .او در نهایت به مدلی دست مییابد که میتوان با استفاده از آن ،ظرفیت انواع اجتماع به منظور اجرای برنامهها
و فعالیتهای برنامهریزی را ارزیابی کرد» (.)BORICH, 2011

آن در برنامهریزی شهری را تسهیل کرده است .بررسی پژوهشهایی انجام شده نشان میدهد روش تحلیل شبکه
اجتماعی در مطالعه اجتماع در برنامهریزی شهری با اهداف زیر بهکار گرفته شده است:
•

•
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شناسایی میزان محلهمحور بودن و مکانمحور بودن پیوندهای اجتماع

شناسایی فرآیندهای اجتماعی و روابط ایجادکننده اجتماعات

•

شناسایی تأثیر ویژگیهای زمینهای بر ساخت ،تداوم و از بین رفتن اجتماع

•

مطالعه توزیع قدرت در شبکه اجتماع (چگونگی دسترسی به منابع و اطالعات)

•

شناسایی الگوهای تعاملی در شبکه اجتماع

•

•

•

شناسایی تأثیر ویژگیهای زمینهای بر عملکرد و تغییرات اجتماع در طول زمان
بررسی اثرات ساختار اجتماع بر فرآیند مشارکت و توسعه محلی

بررسی رابطه شبکههای اجتماعی یک اجتماع با ظرفیتهای برنامهریزی آن
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در مجموع ،تحلیل شبکه اجتماعی از طریق «شناسایی و تحلیل ابعاد فضایی و اجتماعی اجتماع» و «شناسایی و
تحلیل چگونگی مشارکت عمومی در فرآیند برنامهریزی در توسعه اجتماع» زمینههای تقویت مشارکت در برنامهریزی
و توسعه شهری را فراهم میکند .اینکه کدامیک از رویکردهای تحلیل شبکه اجتماعی و مطالعه اجتماع برای
مطالعات فوق میتواند مورد استفاده قرار گیرد به ویژگیهای زمینهای محدوده مطالعه و هدف مطالعه بستگی دارد.

پینوشتها

1. Transaction costs

2. Interpersonal Networks

 .3اگرچه در ادبیات شهرسازی ایران ،معادل «اجتماع محلی» برای  communityبیش از سایر معادلها بهکار گرفته
شده است ،در این پژوهش به دو دلیل از این معادل استفاده نشده است )1( :بر اساس مطالعات این پژوهش،
«اجتماع محلی» معادل '' ''local communityدر ادبیات شهرسازی کشورهای غربی است؛ و ( )2با نزدیکشدن به
دوران متأخر ،نقش مکان در  communityکمرنگ شده است .از این رو ،استفاده از معادلهایی همچون «اجتماع
محلی» و «باهمستان» که دارای مفهوم مکانی هستند نمیتواند دربرگیرنده انواع  communityشامل مکانمحور و
غیرمکانمحور باشد .لذا در این پژوهش از معادل «اجتماع» برای  communityاستفاده شده است.
4. Community without Propinquity
5. Barry Wellman
6. East York

7. Community ties
8. microcosm

9. Solidary sentiments

10. normative integration
11. consensus

12. Organizing power of space
13. Spheres of interaction

14. Institutionally complete community
15. Post-place community
16. Size

17. Composition

18. Density

19. Centrality

20. Dispersion

21. Frequency of interaction
22. Reciprocity
23. Durability

24. Cognitive support
26. Relational Methods

27. Taxonomic(categorization)Methods
28. mini relational system

29. Formal Social Network Analysis
30. sociograms

31. thematic analysis
32. relational form

33. relational content

34. social world of the network
35. Whole network studies
36. Personal network

37. Egocentric network
38. Individual subject

39. The Neighborhood and Social Networks
40. death of distance
41. Network Power
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Abstract

The community has a crucial role in the new urban planning paradigm. The notion of this community is different from the one before the emergence of diverse transportation systems and communication technologies. Nowadays, the
community is not necessarily attached to a place nor limited to the boundaries
of a neighborhood. Instead, it is considered as a network of people who are tied
through common identity and a set of norms that do not necessarily emanate from
a place. In this network approach toward the community, social network analysis
(SNA) is deployed in community studies.					
Although SNA is a well-known method in social sciences in Iran, it is rarely used
by urban planners specifically to study the community. While the importance of
place has decreased in community notion and role, using the place-based methods
to study the community will end up with a great lack of information about what
community is indeed and how it properly works in the development process.
Thus, this research is conducted to answer the following questions: (1) What is
the social network analysis (SNA)? And (2) what are the usage of SNA in community studies in urban planning? Based on the study of documents, SNA makes
it possible to recognize diverse types of communities from virtual to place-based
with a specific focus on ties and relationships. The research shows that SNA in
community studies in urban planning can be used in two different fields: (1) to
investigate both the spatial and social aspects of the community and (2) to find
out community participation in the planning and development process. The former focuses on how place-based a community is, what the social processes form a
community, and the impact of context on the construct, evolution, and death of
a community. The latter explores how community participation in the planning
process can be increased through studying the structure, the function, and the
communication patterns of a community.
Keywords: Community, Social Network Analysis (SNA), Personal Network
Studies, Whole Network Studies, Urban Planning.
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