
:چکیده
 شبکه هاي تحلیل زمینه ي در مباحث مهم ترین از یکی

 این در .می باشد اجتماع تشخیص مبحث اجتماعی،
 در که مختلفی رویکردهاي میان از مقاله،

 تشخیص منظور به گوناگون علمی پژوهش هاي
 بررسی مهم رویکرد دو شده اند، پیشنهاد اجتماع

 موضوعی اجتماع تشخیص اول، رویکرد .می شود
 تشخیص مقاله، این در دوم رویکرد .می شود نامیده
 منظور به .می شود نامیده ترکیبی رویکرد با اجتماع

 فرایند دوم، رویکرد اجتماعات، تر دقیق تشخیص
 اجتماع تشخیص رویکردهاي در شده انجام

 این در که–ساختاري اجتماع تشخیص و موضوعی
 به و می کند ترکیب هم با را - نمی شود بررسی مقاله
  .می پردازد اجتماع تشخیص عمل

:مبانی نظري تحقیق
 دو به را شبکه ها می توان :شبکه نمایش نحوه

 صورت به و گراف صورت به داد، نمایش صورت
 شکل( شبکه گرافی نمایش زیر، اشکال .ماتریس

 سمت شکل( شبکه ماتریسی نمایش و )چپ سمت
:می دهند نشان را )راست

در مقاالت و تحقیقات علمی مختلف،  :تعریف اجتماع
یکـی از  . تعاریف متفاوتی از اجتماع ارائه شده است

آمده است بیان می کند  3این تعاریف که در مقاله ي 
که یک اجتماع شبکه که گاهی از اوقات به آن پیمانه 
یا خوشه گفته می شود، به عنوان یک گروه از گره ها 
در نظر گرفته می شود که تعامالت بهتر و بیشـتري  
بین اعضاي این گروه نسبت به اعضاي این گروه و 

.دیگر اعضاي شبکه وجود دارد

:روش تحقیق
 رویکردهاي از بخشی بر کلی مروري مقاله، این

 منظور به مختلف علمی هاي پژوهش در که مختلفی
 پیشنهاد پیچیده هاي شبکه در اجتماع تشخیص

 بررسی از پس مقاله، این در .باشد می اند، شده
 هاي شبکه ي مطالعه جهت نیاز مورد اولیه مفاهیم

 کنون تا که مختلفی رویکردهاي میان از اجتماعی،
 منظور به مختلف علمی هاي پژوهش و مقاالت در

 اند، شده ارائه پیچیده هاي شبکه در اجتماع تشخیص
 رویکرد .شد پرداخته مطرح رویکرد دو بررسی به

 که باشد می موضوعی اجتماع تشخیص رویکرد اول،
 اطالعات گرفتن نظر در با را اجتماع تشخیص عمل
 به دوم، رویکرد .دهد می انجام شبکه هاي گره متنی

 انجام فرایند اجتماعات، تر دقیق تشخیص منظور
 و موضوعی اجتماع تشخیص رویکردهاي در شده

 در مقاله این در که( ساختاري اجتماع تشخیص
 به و کند می ترکیب هم با را )نشد بحثی آن مورد
 به مقاله، این در که پردازد می اجتماع تشخیص عمل

  .شد گفته ترکیبی رویکرد آن

:یافته هاي تحقیق
 اجتماع تشخیص روش هاي توسط که اجتماعاتی
 معمول طور به می شوند، شناخته ساختاري

 این که هستند زیراجتماعاتی دربرگیرنده ي
 طرف از و متنوعند موضوعی لحاظ به زیراجتماعات

 تشخیص روش هاي توسط که اجتماعاتی دیگر،
 معمول طور به می شوند، شناخته موضوعی اجتماع

 این که هستند زیراجتماعاتی دربرگیرنده ي
 این .متنوعند ساختاري لحاظ به زیراجتماعات

 که می باشد رویکردي وجود لزوم بیانگر موضوع،
 هم و همبندي و ساختاري لحاظ به را شبکه یک هم
 با و کرده بررسی موضوعی و محتوایی لحاظ به

 .بپردازد اجتماع تشخیص عمل به موارد این به توجه
 .شد مطرح ترکیبی رویکرد مهم، این به رسیدن براي

 می توان را ترکیبی رویکرد به کارگیري از نمونه اي
:کرد مشاهده زیر شکل در

1ي  چارچوب روش ترکیبی ارائه شده در مقاله

:نتیجه گیري
 در شده مطرح مباحث از می توان کلی صورت به

 به ترکیبی، رویکرد در که گرفت نتیجه تحقیق این
 گرفته نظر در موضوع و اجتماع بین ارتباط نوعی

 هم و متن هم رویکرد، این که آنجایی  از .می شود
 که گرفت نتیجه می توان می گیرد، نظر در را ساختار

 رویکرد این نتیجه ي عنوان به که اجتماعاتی
 که دلیل این به معناترند، با می شوند شناسایی

 تعامالت و تنگاتنگ ارتباطات داراي هم آن اعضاي
 خواهند یکسان موضوعی عالیق داراي هم و باال
.بود

هاي  تشخیص اجتماع مبتنی بر موضوع، گامی نوین در تحلیل شبکه
اجتماعی

علی ریحانیان، حسین علیزاده، بهروز مینایی
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