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  منهجية حتليل الشبكات االجتماعية

  
  الشدي بداهللاع بن طارق

  دكتوراه يف املعلوماتية احليوية وحوسبة األحياء، مؤهل عايل يف حوسبة العلوم االجتماعية
  قسم احلاسب اآليل، كلية امللك فهد األمنية 

  الرياض،  اململكة العربية السعودية
)هـ٢٥/١٠/١٤٣٠ نشر يف  ، وقبل للهـ٦/١٤٣٠ /١٣ قدم للنشر يف  ( 
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  .Ucinet مصفوفة عالقة الصداقة ومتثيلها بواسطة الرسم بإستخدام برنامج .)١(الشكل رقم



    منهجية حتليل الشبكات االجتماعية:  الشديعبداهللاطارق بن 

  

٣٧٨

  مصادر البيانات لتحليل الشبكات االجتماعية
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(Alsheddi, 2007) 

 

 
الدوائر متثل األشخاص، والشخص رقم واحد هنـا        : مثال على حاليت االتزان وعدم االتزان وفقاً لتعريف هايدر        ). ٢(الشكل رقم   

سواء أكان كياناً مادياً حمسوساً كمنج ما أو غـري حمـسوس            (هو موضع التحليل، والصندوق ميثل املوضوع       
  . ، اخلطوط احلمراء متثل عالقة اجيابية، واخلطوط اخلضراء متثل عالقة سلبية)ية، فكرة،حدثكاهلوا

 
אCartwright and 

Harary) Eאאא(Structural Balance)
١٩٥٦(Cartwright, et al, 1956)،

-
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  . حالة االتزان وعدم االتزان حسب نظرية التوازن البنائي هلارت و هاراري.)٣( رقمشكلال
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 من رابطني إىل عالقـة تامـة   فالعالقة حتولت’  تكوين العالقات القوية والضعيفة بني العناصر يف الشبكة الثالثية       . )٤( رقم   شكلال
والزمر املختلفة ميكن أن ترتبط بعالقة ضعيفة       . ، لتتحول إىل زمرة مع إزدياد العناصر      )تكتل( على هيئة مثلث    

  .أو ما يسمى باجلسر") ن"و " ك"اخلط األمحر املتقطع بني ( 
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د فجوة  يوج( التكتالن يف اليمني مفصوالن عن بعضهما، وكل تكتل يتداول معلوماته بدون إشراك  التكتل اآلخر               . )٥(الشكل رقم 

  . فإن املعلومات مترر بني التكتلني " ٣" و  " ٥" بني العنصرين ) جسر(أما يف اليسار وبوجود عالقة ). تركيب
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  . منحىن التوزيع العشوائي والتوزيع األسي. )٦( رقم شكلال
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خلمس عناصر   من خالل ا   إليها فقط من العناصر ميكن الوصول       ٪٢٧ أمهية الشبكات حرة النطاق تتضح يف أن         . )٧( رقم   شكلال

 مـن العناصـر يف   ٪٦٠كرب عدد من الروابط يف الشبكة العشوائية، بينما ميكن الوصول إىل أكثر مـن                 أ ذات
   .الشبكة حرة النطاق

 .Albert, R., Jeong, H., Barabási, A.-L., Nature 2000, 406, 378-382: املصدر
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אאFאEא

،אאא

אא(Rich Get Richer)K
אא

אK 
אא

אאא
(Network Robustness)،

אאאא
אאא



  )هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  ملة جامعة امللك سعود،جم

  

٣٨٥

،אאא
אא

אאא٨٠٪א
אאאK (Barabasi, 

et al, 1999)אFאEא
א(Hub)א

אאK 
אאא

אא
א(Hub)

אא
א،א

FאE
אאFאאE،
אא،אא

אאאא
אאאK 

 حتليل الشبكات االجتماعية ونظرية الرسـوم      
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  .متثيل الروابط يف الشبكات االجتماعية، الرقم على الرابط ميثل قوة العالقة وهي حجم التبادل التجاري). ٨(الشكل رقم 
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    مستويات التحليل لبيانات الشبكات
א(Wasserman)

אאא
אא (Social Network Analysis)

א(Wasserman, 

1994)W 

١ - אW
אאאא،א،א

K 
٢ - אאW

אא،א،אK 
٣ - אאWאא

אK 
٤ - אאW

אאא،אK 
٥ - אW

א،א،א،אא
אK 

אאא
אK 

 
   مقاييس التقارب أو التجانس يف الشبكة االجتماعية
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(McPherson, et al.,2001)אא
(Merton)١٩٤٥
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אאKא
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א

אW 
א:الشبكة

FאEאאא
FאEא،

א،א
אK،א

،،،،א
אא،אא

،א
،،،א

א
אא،אא
אאאאא

אאKא
،אא،

א J J،א?א?
א??،??

א?א?،??
،אא?א???

،א???K?
אאא
،אא،א
،
אא

?א???،
???א?K

אא،א
א?١?

،א?٠?،
אאא

אא،א
אאאא

א،אF٨E،
אאאא
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  .ترابطة وغري املترابطةالشبكات امل).  ٩(الشكل رقم 

 
אאאWא

אאא
،א،א

אF٩Eאא
??K 

אאאאWא
אאKא
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אKאאאאא
אאאK 

 
  Ucinet and Netdraw (Borgatti, 2002)الرسم باستخدام . شبكة تبادل املعلومات يف املنظمة . ) ١٠(الشكل رقم 
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א:كثافة الشبكة 
אאאא

אFאEאאא
אא،אאא

א،אאאא
אא?٠??١?אא،?١?

אאא
KאאF١٠ZE

٤٢}٠אא
א١٥אאא

??אא،W
ZCF–١ED٢א،FZ٢
–ED٢،??،א

אF١٠EאZ٩אא،
Z٩CF٩–١ED٢Z٩C٨D٢Z٣٦

אאZ١٥D٣٦Z٣٨٨٨}٠،
٤٢٪אאא

،אאאא
אאZCF–١KE 

אאאא
א–אא Jא

אאאא
،אא
אאא

אאKאא

א
א
אא
א

אKא
א،אאא

אאאא
אK 

א
אא
אאאא
א،א،
אאאא

אא،אא
אאאאK 

א:الشبكةمركزية    א 
אK

אאאK
אאא

אאאKא
אא

אאאאKא
אא

אKא
אאא
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אאאא
אKאא

א،אא
אאאאאאK


אא

אאK
אאא

(Network Robustness)א،

אאאKא
אFE

א،
אאא
א،אא،א
א

אאא(Brandes, 

, et al., 2005)K 

 

 
 

  . لعناصر الشبكة(Degree )  الدرجة. )١١( رقمشكلال

 
?א?

،א
אFאאEא

אKאF١٠Eא
א،א ،??

 (Hub) אK
،אאא

אא،אא
אא אאא،

،אא
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אא،
 א. 
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،אאאא
אאאא
א،،א

אא،
FאEא

אא،
אאאא

אאKאא–
א JאאKא
אFאEאאא

אאאKא
א،אאא

אא
،אאא

אא
אאK 

אא
(Network Efficiency)אאא

אאא
אא

אאKאא
אאא

א–אא
א-אאא

אאאאא،א
،אא

אאא
אאא

אאאK 
אא:ةالبينية املركزي 

אא
אאא،א

אאא،א
אK??אא 

،אאא،אא
אאא אא??

??
،א ،א

א،
(Clusters)Kא א،

א??אא
،א?א?

??،א
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אאאא
?K?א

אאאא
אא،אKא

אאא
،א
א

א(Burt, 1992) אא،
אאאא

 Jאא
אא

 Jאאאא
אאאKאא

אא
(Network Effectiveness)א،

אאאFאE
א
אא،אא
א،אא

אאK 
املركزية اورةا W????א

א??،א
אאא

אא
Kאאא

،אאK
אא،א

אאK 
Fא:التكتل الفئوي 

אאEאא
אאא،א
אאאא

،א
אאאאא
אא،א
،אאאאא
אא
אאאא

Kא?٣?א
אא?٣?א

אאKאא
،אאאאא
אא

אKאא
אאא
אאאאא
א
א

אאאאא
אאKא
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F١٢E
،،אאא

אאKאא-٢
אאאF٢Eא،

??’אא،א-٣
אאF٣E

א??א?K? 

 

 
 
بكة األعلى متثل الدرجة أو عدد الـروابط، كـل عنـصر يف       ــــاألرقام على الش  :متثيل التكتل الفئوي  .  )١٢( رقم   شكلال

ر واحد على األقل يف الشبكة، وحيث ال يوجد عنصر معزول ظهرت مجيـع               لديه ارتباط بعنص   ١-التكتل فئة 
ال يظهر  ’  " هـ"، وهو العنصر    ) ٢( فإن العنصر الذي لديه روابط أاقل من       ٢-باستخدام التكتل فئة  .العناصر

ـ "لن تظهر وهي العنصر       ) ٣( فإن العناصر اليت درجتها أقل من        ٣-يف الشبكة، أما يف التكتل من الفئة       " هـ
  ".و"العنصر و
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هي زمرة ألننا ال ميكن أن نضيف أي عنصر من العناصر           " ٦"،"٥"،"١"العناصر  :متثيل الزمر .  )١٣( رقم   شكلال

فهي ليست زمـرة    " ٥"،"٤"،"٢"أما العناصر   . املتبقية يف الشبكة إليهم وحنتفظ بترابط تام      
. الذي ميكن أن نضيفه إليهم وحنصل على ترابط تام بني العناصر األربعة           " ٣"لوجود العنصر   
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  .Ucinet  باستخدام برنامج ومتثيلها بواسطة الرسم االهتمام بيانات الشبكات ثنائية .)١٥( رقم شكلال

 
   تطبيقات حتليل الشبكات االجتماعية

 אאא
אאא،אא
אאאאא

،א،א
،אאאאא
،אאא
אאא
،אאא

אא
אא

אאא
אKאא

אאאFאא
 J١Eאא

א،אאא
אא
אאא،
אא

אאK 

 
 
 
 



    منهجية حتليل الشبكات االجتماعية:  الشديعبداهللاطارق بن 

  

٣٩٨

  . تلف العلوم يف خمبعض تطبيقات منهجية حتليل الشبكات). ١( رقم دولاجل

  .عالقات القرىب، والطبقية االجتماعية، والشبكات االجتماعية  اإلنسان علم 
اجلرمية املنظمة، تشكيل العصابات، التنظيمات اإلرهابيـة، شـبكات غـسيل             علم اجلرمية

  .األموال، شبكات ريب املخدرات، شبكات الدعارة
   سعلم النف

  
 التـأثري  والتفكري واإلدراك و   ني اموعات  ب تفاعالتالو  العالقات بني اموعة    

  .االجتماعي
املؤثرة وغري الظاهرة بـني األفـراد واموعـات، والبنيـة          االقتصاديةالروابط    علم االجتماع

 لسانيات االجتماعيـة  ال ، و  التأثري االجتماعي  االجتماعية لألسواق، والسيطرة و   
  .لعمراينالتخطيط ا، و) اللهجات وانتشارها(

 وطب األوبئةعلم 
   والصحة العامةتمعا

 االجتمـاعي   لتواصـل اوالعقليـة، و   اجلسديةالصحة  ب االجتماعي   عالقة الوعي 
لدى املـدمنني    التشارك يف اإلبر   و اجلنسي،االتصال  ة،   املعدي عالقته باألمراض و

  . املنقولة بالدمواألمراض
تـشكيل  ،  الـسياسات تشكيل  شبكات  ،   والنخب  جمموعات الضغط  شبكات  السياسية العلوم 

  .األحزاب والتكتالت، وحل الرتاعات
  االقتصاد واملال 

  
تفاعل والتعقيد يف النظم    ، ال رمسيةالشبكات غري    وعالقات العمال وال   سوق العمل 

  والـشبكات  قداخل املنظمات االقتصادية، األسوا    ت، العالقا االقتصادية واملالية 
  .التسويقية

اهلياكل و دارةاإل
  التنظيمية

نظـم املعرفـة     ، وإدارة  التصميم التنظيمي   و التنظيمالداخلية وفعالية   بكات  الش
  .املوزعة

   اآليلعلم احلاسب
  

 شبكات االتـصاالت   و    العاملية والشبكةشبكات احلاسب واالنترنت     مع   تناظرال
  .احلسابيةل سائ املات يفتحديواإلسهام يف حل ال

  .واإلحصائية، والتوزيعاتاضية ل الريسائ املات يفتحديال  واإلحصاءالرياضيات 
األحياء واملعلوماتية 

  احليوية
  .تفاعل الربوتينات مع بعضها البعض، حتليل شبكات اجلينات
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وسنتعرض هنا لتطبيق منهجية حتليل الشبكات       
 نا على شبكة االجتماعية يساعد  التحليل  فيف اإلدارة،   

 أشخاص معينني هـامني     يكون  مدى أي إىلحتديد  
عمل شبكة ، بغض النظر عن وجود        عاليةبالنسبة لف 

ـ      أو عدم  غيـاب    أو شبكة وجود تفرعـات يف ال
 .املعلومات عن اإلطار العام للعالقـات يف الـشبكة     

سـوف  من تعرف له تأثري كبري على مـا         مبعىن أن   
إحلـاق   أمهيةكتشف  بدأ ي كثري من الناس    و. تعرف

بربامج إدارة املعلومـات وحتقيـق      العنصر البشري   
تلك املعرفة الناجتة عن معاجلة أعمق و حتليل        املعرفة،  

  .للمعلومات
 ميكن تصميم بـرامج لتحـسني       أننا ورغم  

إال انه يف الغالـب      االبتكار، أو املعرفة ونقل   التعلم،
ولذا فإن  . عملياتيكون من الصعب فهم تأثري هذه ال      
شبكة االجتماعية  من املفيد استخدام منهجية حتليل ال     

اإلدارات  أو بني النـاس     عرفةتدفق امل لرسم خرائط   
 التعـاون،  طوير ذات فائدة خاصة لت    وحتليلها لتكون 

ـ   ونقل املعرفـة   وصناعة   . ات اإلداريـة   يف التنظيم
فإن التطور الذي حصل يف حقـل        علم اإلدارة ويف  

قد دعم بثالث تطورات     االجتماعية   اتالشبكحتليل  
التنظـيم   اكتشاف أمهية    أوهلا:  يف عامل األعمال   هامة
املنظمة الذي غالباً مـا يوجـد        داخل    ري الرمسي غ

أكثـر  حـىت يف     ف .هليكل الرمسي للمنظمـة   جبانب ا 
 مـع واصـلون   تي املنظمات بريوقراطية فإن األفـراد    

 حتددبعضهم البعض بعدد من الطرق قد ال تظهر ومل          
يف  ثانيا ، هو التحـول    .  الرمسي  اهليكل التنظيمي  يف  

  األفقي التنظيمي    النموذج إىلأواخر القرن العشرين    
وذا املنحى جتاه العمـل اجلمـاعي       كثر مرونة ،    األ

مع هذا  ف. املعلومات واملعرفة   وزيادة االعتماد على    
 تـأيت   التنظيمات الشبيهة بالـشبكات      إىلالتحول  
 فهم كيفية عمل هذه اهلياكـل وكيفيـة         إىلاحلاجة  
وثيق التعاون  العالقات  لالنمو السريع    ثالثا ، . إدارا
 االستعانة مبصادر خارجيـة   ك ،نظمةحدود امل ج  خار

ــال، ــشتركةو ألداء بعــض األعم ــشاريع امل  ،امل
واملشاريع املشتركة بني    ، واالندماجات، والتحالفات

كما أن لظهور مصطلح    . غريها و عدد من املنظمات  
االفتراضية لبيري كوبيـت يف عـام       املنظمات  إدارة  
 احلاجة  دور يف تعميق (Cross, et al, 2002) م١٩٩٧

ويقـصد باملنظمـات    . إىل حتليل هذه الـشبكات    
االفتراضية تلك املنظمات اليت ال يوجد هلـا مقـر          
جغرايف حمدد، وتعمل كوحدة واحدة، أو تتـشارك        
مع عدد من املنظمات األخرى يف املوارد للوصـول         

 الـدور   ةإىل أهدافها، ويكون لالتصاالت االلكتروني    
  .هااألعظم يف قدرا على إجناز مهام

ومن األشياء اليت يهتم ا الباحثون اإلداريون       
   :عند حتليـل الـشبكات االجتماعيـة مـا يلـي          

العنصر املتوسط بني أجـزاء مـن        :عنق الزجاجة  -
الشبكة والوحيد القادر على وصل أجزاء من الشبكة        
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   .ضمع بعضها البع
غـري   عـدد الوصـالت      :عدد الوصالت  -

اإلدارات أحـد    الروابط بـني  يف   اإلفراط أوكايف  ال
 اليت  جماالت االهتمام للمحلل خصوصاً بني اإلدارات     

  .يكون فيها التنسيق فعاالً أنجيب 
ـ     :متوسط املسافة  - ربط عدد الروابط اليت ت

ـ  .يف الفريق بني أي عنصرين      قـصرية السافات   فامل
بدقة ويف الوقت املناسب    تساعد على نقل املعلومات     

 وميكن  إلرساليات تبطىء ا  ، بينما املسافات الطويلة   
  .املعلوماتغري  تأن

عناصر املعزولة وغري املـستغلة     ال :املعزولون -
االستغالل األمثل يف املنظمة متثل طاقات مهـدرة،        
ومواهب غري مكتشفة، ويف الغالب يكـون منـها         

  .التسرب الوظيفي
  .ناسباملشكل البعدم توظيف اخلرباء  -

وهناك عدد من الظواهر واملـشكالت الـيت        
ن استخدام منهجية حتليل الشبكات يف دراستها       ميك

  : ومنها على سبيل املثال
أسباب نشوء التكتالت البشرية املرتبطـة       -

  .بالعرق أو الدين أو املستوى االجتماعي يف اتمع
أسباب نـشوء العـصابات اإلجراميـة        -

 .وهيكليات شبكاا
انتشار األمراض املعديـة الناجتـة عـن         -

 . اتمع أو العاملفريوسات أو ميكروبات يف

دراسة تأمني شبكات البىن التحتية وحتديد       -
نقاط الضعف فيها كـشبكات الكيابـل احملوريـة         

 .والكهرباء واملياه
أسباب نشوء وانتشار حركـات العنـف        -
 .املسلح

أسباب انتشار املظاهرات وكيـف يـتم        -
 .حتريك الشارع حنو قضية ما

دراسة الظواهر املرتبطة بالتوزيعات األسية      -
يف احلروب أو الـتفجريات اإلرهابيـة وحـوادث         
السيارات، وحتديد ما إذا كانت ظاهرة ما تتبع هذا         

 .النوع من التوزيع اإلحصائي
دراسة أسباب وانتشار ظواهر معينة عنـد        -

 .طالب املدارس كالتدخني واملخدرات والتفحيط
 .دراسة قوى التأثري يف اتمع -
 .دراسة نشوء وانتشار اإلشاعات -
 أسباب انتشار مقـاطع معينـة يف        دراسة -

 .البلوتوث أو مواقع االنترنت
دراسة اخلـصائص املـشتركة وشـبكة        -

العالقات بني املـشركني يف املـدونات يف شـبكة          
 .االنترنت
دراسة العوامل املؤثرة يف التفكري الفـردي        -

 .واجلماعي حنو ظاهرة ما أو يف تبين فكر معني
 يف  الدراسات املرتكزة على نظرية األلعاب     -

 .تعظيم املكاسب وتقليل اخلسائر وحل الرتاعات
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دراسة أسباب ايار أسواق األسهم ودور       -
 .اإلشاعات أو التوصيات يف ذلك

دراسة سلوك وبواعث  املـتطفلني علـى         -
اخلــصوصية  أو العــابثني يف أنظمــة املعلومــات 

 .كاهلاكرز
دراسة الـسلوك اإلنـساين يف حـاالت         -

  .واإلنقاذالكوارث وانسب الطرق لإلخالء 
 
  

  التوصيات
يوصي الباحث اقسام العلوم االجتماعيـة       -

اسـتخدام  على تعزيـز    ل  لعمبااجلامعات السعودية   ب
اساليب احلوسبة االجتماعية يف اجـراء الدراسـات        

دخال مواد تتعلق ذا العلـم       بإ واالحباث االجتماعية 
 .يف مرحليت البكالوريوس والدراسات العليا

وم االجتماعيـة   يوصي الباحث اقسام العل    -
 بإنشاء معامل احلاسبات الالزمة     اجلامعات السعودية ب

لوضع اساليب احلوسبة االجتماعية والنمذجة وحتليل      
الشبكات موضع التنفيذ مواكبة للتوجهات احلديثـة       
يف هذه العلوم، خصوصا اذا ما ادركنا حداثة هـذه          

 .االساليب العلمية
يوصي الباحث بالعمل على ابتعاث جمموعة       -

ن املعيدين ذوي اخللفية العلمية يف احلاسـب اآليل         م
ولديهم الرغبة يف التخصص يف العلوم االجتماعيـة        
للحصول على الدرجات العلمية املناسبة يف حوسبة       

العلوم االجتماعية حبيث يكونوا نواة لالحباث يف هذه        
 .ااالت
التعاون مع مراكز االحبـاث املتخصـصة        -

من خالل االقسام العلمية    حبوسبة العلوم االجتماعية    
 .وكراسي االحباث

  
  اخلامتـة

سعينا يف هذا البحث إىل التعريـف مباهيـة          
الشبكات االجتماعية، وعرفناها بأا رسم خلارطـة       
االرتباطات بني العناصر املختلفة، وحتدثنا عن أنواع       
العالقات املختلفة اليت ميكن للشبكات االجتماعيـة       

أو التبـادل التجـاري أو      متثيله كعالقات الصداقة    
كما تطرقنـا إىل دور منهجيـة       . العالقات العاطفية 

حتليل الشبكات يف توسيع دائرة إدراكنـا لـألدوار         
املختلفة لعناصر الشبكة، وذلك باالستفادة من مـا        
قدمته نظرية الرسوم من مقاييس تساعد على توليـد         
بيانات ميكن تطبيق االختبارات اإلحصائية املختلفـة       

 الختبار الفرضيات الـيت يـضعها الباحـث         عليها
. واملتعلقة بدور هذه الشبكات يف إحداث نتيجة ما       

وتعرفنا من خالل استعراضنا للمقاييس املستخدمة يف       
هذه املنهجية على دورها كمنهجية وليست إطـاراً        

كما تطرقنا إىل بعض النظريـات احلديثـة        . نظرياً
االجتماعية، الناشئة من الدراسات املتعلقة بالشبكات      

  .وجماالت تطبيق هذه املنهجية
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Abstract. This paper sheds the light on the new trends in the analysis of social networks. We introduced these new analytical techniques to 
the researcher in the field of social sciences.  
Methodologically the research divided into many subtitles. We start with a historical background of the field, the research covers the 
resources of the data neede for the social network analysis techniques, and the different types of relationships that can be represented using 
this methodology. Theories behind this science also covered in addition to the relation between this science and graph theory. The level of 
analysis is essential for the researchers who would like to adopt this technique in many different applications. 
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