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 چکیده

 که گری دگاهی به پاگاهی پاکی است از يوندی وب پي در فضاوندیابرپ
با اتصال . کند ی متصل مگریکدی به ي مجازي مختلف را در فضايها گاهیپا
 ردیگ ی شکل می تودرتو از منابع اطالعاتيا  شبکهوندهای ابرپقی از طرها گاهیپا

 نی ارد. گیرد  وب را در برمیي کل فضافرض شی پطور که وسعت آن به
 ی معرفيها گاهی پاانی را مطالعه کنم که ميوندی ابرپهپژوهش تالش کردم شبک
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 و ی بخش فرهنگگاهی پا2370 فهرست ،ی اجتماعيها  شبکهلی تحلهحوز
عنوان   بخش استخراج و به5 را در نگیلتری فه در صفح شده  معرفییمذهب

 پژوهش نشان جینتا.  در نظر گرفتموبوتی وب سوسه خزندي ورودفهرست
 گاهی کم و دو پااری با تراکم بسوندی ابرپه شبک3 که در سطح کالن تنها دهد یم

 . در سطح خرد وجود دارديدیکل

 ه صفحن،یگزی مدل اسناد جاوند،ی ابرپه شبکلیتحل : کلیديهاي واژه
 یاع اجتميها  شبکهلی تحل،یسنج  وبنگ،یلتریف

 

  مقدمه
 خود ي در مرورگرهاران،ی کشور اییای جغرافيکه کاربران ساکن در قلمرو  هنگامی

 ي محتواقی که بنا به قانون، در فهرست مصادخوانند ی را فرا ميا ژهی وینترنتی اینشان
 با نام يگری دگاهی بدون مجوز قرار دارد، کاربران به پاي محتواایمجرمانه 

peyvandha.irيدی جده به صفحستای اه صفحکیتدریج از   که بهشوند ی متی هدا 
 ی اصلیژگیو.  است شده  مختلف ارائهيها گاهی از پای است که در آن فهرست شده تبدیل

 نییکارگروه تع« به ي مجازي آن است که نخست، توسط خود کاربران فضاها گاهی پانیا
عنوان   کارگروه بهنیط اکه توس اند و دوم، آن  شده معرفی»  مجرمانهي محتواقیمصاد

 کردن بر کیکاربران با کل. شوند ی مشنهادی پي کاربران مجازه مجاز به هميها گاهیپا
 يدی جديها گاهی از پاتوانند ی موندهای په در صفح شده  مختلف درجيها گاهی پايرو

 در پخش ی دسترستی ممنوعیمی قديها وهی با شدی جدهوی شنی اتفاوت .د کنندیبازد
 گذاران استی توسط سنیگزی جايکه محتوا جاي آن  آن است که به، مطبوعاتای گسترده
 خود را پس ي محتواتوانند ی مي مجازيوپرداخته و ارائه شود، خود کاربران فضا ساخته

 دی در معرض بازد، مجرمانهيتوا محقی مصادنییاز کسب مجوز الزم از کارگروه تع
  . قرار دهندگریکاربران د



  

  
  

  
 3     ...   هاي فرهنگی و مذهبی شبکه ابرپیوند پایگاهتحلیل 

 تاکنون، دی سازوکار جدنی اعمال ايها  سالنی سال از نخست10ز  اشیگذشت ب با
 ای محتوا يبند  طبقهه صفحه، نحونی اقی از طر شده  ارائهي محتوازانی مه درباریپژوهش

 عدم ای تی موفقزانی مای صفحه نی اقیگرفته از طر   شکلوندی ابرپهساختار شبک
 ابرپیوندي ههمچنین شبک. ت اس نشده منتشریصورت عموم  بهیمش  خطنی اتیموفق

طور  به آید، که از طریق پیوند دادن به یا پیوند گرفتن از صفحات وبی دیگر به وجود می
گیرد اما بنا به دالیل کاربردي و عملیاتی تنها  فرض کل فضاي وب را در برمی پیش
. تري از این ابرشبکه به تحلیل و مطالعه پرداخت  کوچکهتوان با انتخاب نمون می

نابراین، انتخاب سایت پیوندها که در حال حاضر در واقع فهرستی از پیوندهاي قابل ب
شناختی و عملیاتی این امکان را فراهم  مراجعه توسط کاربران است، هم به لحاظ روش

کند که مرزهاي شبکه در این پژوهش مشخص شود، هم نتایج پژوهش از منظر  می
ي امکان ارزیابی نتایج سازوکار فعلی فیلترینگ  ابرپیوندها به لحاظ کاربردهتحلیل شبک

  .کند وب در ایران را فراهم می
 يوندی ابرپه پرسش پاسخ داده شود که شبکنی به اشود ی پژوهش تالش منیدر ا
 به نیگزی جايها گاهی از پادی بازدشنهادی به همراه پنگیلتری فاستی اعمال سقیکه از طر

 نی ايدی کليها گاهی دارد و پاياختار سيها یژگیکاربران به وجود آمده است، چه و
هاي   فیلترینگ گرهه در صفح شدههاي پیشنهاد طورکلی فهرست پایگاه به. شبکه کدامند

اند،  ها با یکدیگر برقرار کرده شبکه و ابرپیوندهایی که صفحات مختلف این پایگاه
 ابرپیوند که ه شبکبا استفاده از رویکرد تحلیل. دهد پیوندهاي این شبکه را تشکیل می

هاي کل شبکه  هاي محاسباتی مختلفی براي مشخص کردن ویژگی تعاریف و شاخص
ها  ها یا گروهی از گره تک گره هاي ساختاري تک و ویژگی) مانند شاخص چگالی(

توان اطالعات مختلفی  می) هاي مرکزیت یا شاخص هموفیلی مانند شاخص(است 
که به دست بهاي کلیدي این ش هاي پایگاه  ویژگیهاي کلیت این شبکه یا  ویژگیهدربار

                                                
1. Hyperlink Network 
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 ی و در سطح ضمنوندی شبکه ابرپهها در سطح آشکار مطالع  پرسشنیپاسخ به ا. آورد
 يها  انتخابه ارائقی است که از طرنگیلتری فيها استی سيامدهای از پی بخشیابیارز
  .ردیگ ی به کاربران صورت منیگزیجا

 به ی اجتماعيها  شبکهلی تحله حوززی و نیسانر  و اطالعي کتابداره دو حوزدر
 ی اعتبارسنجی نخست هدف اصلهدر حوز.  است شده  پرداختهوندی ابرپيها شبکه
 ساختار ه دوم مطالعهکه در حوز  موجود در وب است درحالیی اطالعاتيها بسته
 نیر اد.  در کانون تمرکز قرار داردی اجتماعيها  از انواع شبکهیکیعنوان   بهوندیابرپ

 لی تحلاتی حاصل از کاربرد ادبجی دوم، نتاکردیتر رو پژوهش پس از مرور جزئی
 وندی ابرپه شبکه مطالعي براکردی رونیاز ا.  است شده  ارائهی اجتماعيها شبکه
 مشهور به ه در صفح شده  معرفیی و اجتماعی فرهنگيها گاهی پاانیاستخراج م قابل

 انی موندی ابرپه نبود شبکباًیپژوهش که نشان از تقر جینتا.  است شده استفادهنگیلتریف
 ی جمعيها  الگو گرفته از رسانهيگذار استی که منطق سدهد ی نشان مهاست، گاهی پانیا

 از ارجاعات و يا عنوان شبکه  وب بهدی جده فناورانتی است که ماه شدهسبب
 ي بر همکاریه مبتن وب کی اجتماعتی ماهزی و نی اطالعاتيها  بستهگریها به د قول نقل

 است، با نقصان روبرو ی منابع اطالعاتيگذار  تبادل و به اشتراكد،یو مشارکت در تول
  .شود

 

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
 و وندی ابرپه شبکلیتحل:  وجود داردوندی ابرپلی تحلي برای اصلکردی دو رو

 هشی است که ر شده  اقتباسی اجتماعه شبکلی تحله نخست از حوزکردیرو. یسنج وب
 است و  شده  دوم، از علم اطالعات اقتباسکردیرو. گردد ی برمیآن به علوم اجتماع

). Park & Thelwall, 2003: 1 (گردد یم بازیرسان  و اطالعي آن به علم کتابدارهشیر

                                                
1. Hyperlink network analysis 
2. webometrics 



  

  
  

  
 5     ...   هاي فرهنگی و مذهبی شبکه ابرپیوند پایگاهتحلیل 

 توجه کرده ی اجتماعيها  از انواع شبکهیکیعنوان   بهوندی ابرپه نخست به شبککردیرو
 ی اجتماعيها  شبکهای  مانند جهان کوچکی موضوعاتي برایست که مصداقا

 يکردی را با رووندهای ابرپيها در مقابل، علم اطالعات، شبکه.  استدار جهت
 و ی درون،یرونی بيوندهای په شبکلی حوزه به تحلنیادر .  مطالعه کرده استتر یانتزاع

 توان ی که به کمک آن مشود ی توجه می همچون نظام استنادات پژوهش،یافتیدر
 نیا.  را محاسبه کردی وبه صفحه رتبای  نفوذ وببی مانند ضرییها شاخص
 ری تفسی اطالعاتيها  توجه کاربران به بستهزانی مای اعتبار هعنوان نشان ها به شاخص

 ي صفحات وب و فناورقی و از طري کاربران عادایان پژوهشگر که توسط شوند یم
 ارتباطات ه مطالعي براشتری دوم بکردی از روجهیدر نت. اند  قرار گرفتهاریخت در اوندیابرپ

 مقاالت یی شناسان،ی آنالی علميها ي همکاره وب مانند مطالعي در فضایپژوهش
 گران،ی و دیصدق( است  شده استفادهرهیها و غ  دانشگاهه سنجش رتبد،ین پربازدیآنال

؛ 1393 گران،ی و دی؛ روشن1395 ران،گی و دي؛ حاضر1393 ،ی، عصاره و باج1391
 نی؛ نوش1389،یانی و دیتی؛ روا1392 ،ی فر و وصفیمی؛ فه1393 ،ي و منصوریوصف

؛ 1388 گران،ی و دياری؛ اسفند1388 ،یلی دانش و سه،يزی، نو کار1390 ،يفرد و مراد
  ).1392 گران،ی؛ زاهد و د1390 گران،ی و دی؛ نابتعل1388ارسطو پور، 

 یسندگی هم نويها  شبکهلی و تحلی وبيها  خوشهلی تحل،يبند تبه رانی منی ادر
 ی مقاله اصنافکی بوده است و تنها در ی دسته از مقاالت پژوهشنی ای اصليها تیاولو

 نیاند که ا  را مطالعه کرده و نشان دادهرانی در اي کتابداريها وبالگ) 1387 (يو مراد
 يوندهایاند پ  و نتوانستهستندیروز ن ه هستند که معموالً بيها تعداد محدود وبالگ
 لی تحلی اصلکردی دو رونی اانی که مییها باوجود تفاوت.  کنندافتی دريا گسترده

ها وجود دارد و هر دو حوزه   آنانی مزی نيادی زاری وجود دارد، مشترکات بسوندیابرپ
                                                

1. Small world 
2. Directed social networks 
3. Web impact factor 
4. Page Rank 
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 يدی و مفکه فنون نوبل اند دهی وب تدارك دطی محه درباريتنها اطالعات ارزشمند نه
 لی تحلهدواژی با کلیوجود، پژوهش بااین. اند  ارائه کردهزی ننی و آنالی پژوهش کميبرا

 یدر پژوهش) 1393 (گرانی و دانی وجود ندارد و تنها طالبی به فارسوندی ابرپيها شبکه
 از رانی ای اسالمي جمهوري مربوط به صدايها گاهی پای و کمیفی کیابیباهدف ارز

 کردی دو رونی از اکیها، هر   شباهتباوجود .اند  نام بردهوندی ابرپهبک شلی تحلکردیرو
 عالقه دارند ی اجتماعه شبکلیان تحلپژوهشگر.  دارندیها و اهداف متفاوت پرسش
 زی ننی آنالی اجتماعيها ه در مورد شبکتوان یرا م» جهان کوچک «هدی پدای آ کهبدانند

توان از  ی با چند گام، من،یجهان آفال همچون ای است که آنیپرسش ا. مطالعه کرد
 دی وب رسي در فضايگری ده به هر صفحی وبه صفحکی از وندی ساختار ابرپقیطر

 را در مورد ي آزاده شش درجه قاعدتزی مانند پژوهش گرانوییها گونه که پژوهش همان
  بودنیفرض نخست ا.  به اثبات رسانده استنی آفالی اجتماعيها  از انواع شبکهیبعض

 م،ی انتخاب کنی را تصادفی وبه که اگر دو صفحعنا منی است بد19 یی جداهکه درج
 دی رسگری ده صفحه به صفحکی از توان ی موند،ی ابرپ19 قیطور متوسط از طر به
)Albert, Jeong & Barabasi, 199: 5 .(هبعدها ثابت شد که فرض جهان کوچک دربار 

 کامالً يا  وب، شبکهه شبک،دیگر عبارت به. ستیگستر وب قابل اثبات ن  جهانهشبک
 هری زنجقی وجود دارند که از طريادی زيها  و صفحات و وبگاهستی نمتصل

برودر و ( هستند  منفصليها اصطالح گره اند و به  نشده متصل گریکدی به وندهایابرپ
 د،ی دمیهگونه که خوا  همانرای دارد زتی اهمنجایویژه در ا  بهافتهی نیا). ، 2000گرانید

  .تسی نافتهیوندی کامالً پيا  شبکه،نگیلتری فه صفحيوندهایپ بر ابری مبتنهشبک
مند جهت   نظامیشناس  روشافتنی يبرا) ) 1997 ازجمله جکسونی مختلفافراد

 يها  شبکهلی تحليها اند که از روش  کردهشنهادی پها، گاهی پاانی موندی ابرپهمطالع

                                                
1. Fully Connected 
2. Disconnected Nodes 
3. Broder et. al 
4. Jackson 



  

  
  

  
 7     ...   هاي فرهنگی و مذهبی شبکه ابرپیوند پایگاهتحلیل 

 انی فهم اثرات متقابل مي براتواند ی می اجتماعيها شبکه لیتحل.  استفاده شودیاجتماع
 ی شبکه مبتنلی جکسون تحلهبه گفت.  باشددی مفوتریکامپ مرتبط با ی اجتماعيندهایفرا

 ساختار ارتباطات در ری و تفسیی مطالعه بازنماي براي قدرتمندکردی رو،بر ابرمتن
که بل قدرتمند است هفناوران ابزار کیتنها   وب نهي در فضاوندیابرپ.  وب استيفضا

 محسوب یگران اجتماعی بازانی موندی پي برقراري برازی نيدی جدی اجتماعيها کانال
 که ییکردهای ارتباطات و اطالعات، رويها ي گسترش و توسعه تکنولوژبا .شود یم

اي   به شکل فزایندهکنند، ی مطرح می ارتباطدی جديها  شبکهلی تحليان براپژوهشگر
 لی تحلي برای اصلکردیسه رو) ) 2003 پاركهبه گفت.  است شدهگون گونهمتنوع و 

 يها ، شبکه واسطوتری کامپطات ارتبايها شبکه:  ارتباطات وجود دارديها شبکه
 انی مهرابط) 1(در شکل ).  ،2003پارك و تلوال. ك.ر (وندی ابرپيها  و شبکهنترنتیا
  .ستده ا درآمری به تصوی اجتماعه سه شبکه با شبکنیا

   
   ی و ارتباطی اجتماعيها  شبکهگری با دوندی ابرپه شبکانی مه رابط-1 نمودار

)Park, 2003: 52(  
                                                

1. Social Network Analysis (SNA) 
2. Park 
3. Computer-Mediated Communication Networks 
4. Thelwal 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، پاییز 11، شماره هاي نوین، سال سوم مطالعات رسانهفصلنامه      8

اند که در آن   را آغاز کردهيدیان روند جدپژوهشگر وند،ی ابرپلی تحلکردی رودر
 نیبا ا. رندیگ ی در نظر می اجتماعگرانیعنوان باز  موجود در وب را بهيها گاهیپا

 بالگ در نظر گرفته ای وبگاه کی تی موجودی اجتماعگری بازکی وجود هنشان کرد،یرو
 ،ی سازمان عمومکی ،ی شرکت خصوصکی فرد، کی که ممکن است متعلق به شود یم

 ه شبککی يها  گرهینترنتی ايها گاهی پانیا.  ملت باشد- دولتکی ی حتایشهر 
 در گریکدی با ای متصل و گریکدی به وندی ابرپقی که از طردهند ی ملی را تشکیاجتماع

 عمر کوتاه با وجود که کنند ی استدالل موندی ابرپه شبکلگرانیتحل. رندیگ یارتباط قرار م
 در نترنتی اندهی منجر به نقش فزاوندی ابرپه مداوم در ساختار شبکریی تغنترنت،یا

ننده ک  ادارهيها  که توسط افراد و سازمانيوندی ابرپيالگوها.  است شدهارتباطات
 ی حتای موضوعات مورد بحث روز ،ی ارتباطيها ، انتخاباند  شده یها طراح وبگاه
  .دنده ی را بازتاب مها  صاحبان وبگاهحاتیترج

 متعلق يها گاهی در پاوندهای ابرپي ساختاريمعتقد است که الگو) 1997 (جکسون
 است که يفرد ربه و منحصژهی وی ارتباطای ی کارکرد اجتماعيها دارا به افراد و سازمان

 در ي ساختاری او عنصر اصلهبه گفت. کند ی مادیاز آن با عنوان ارتباطات وب محور 
 یی جابجاي براي از ابزارشی بی است که نقشیابرمتن يوندهای، پارتباطات وب محور

 فای اگری دي سند به سندکی منتقل شدن از ای گری دی به مکانینترنتی ای نشانکیاز 
 کرده است جادی نظم دادن به ارتباطات اي برايدی جدي ساختار راهبردهانیا. کنند یم

که انتقال   آنيبرا.  استیان ارتباطات انسيامدهای و پعتیفردي از طب  منحصربههکه نشان
 دی ممکن شود، کاربر باگری دي وب به سنده صفحکی از ای گری دي سند به سندکیاز 

 يگری دری مسای گری به منبع دی منبع اطالعاتکیاز  انتقال هطور کامل دربار قادر باشد به
   تنهاقال انتنیا.  کنديریگ می آن ندارد، تصمهاي دربار  شده  تعیینشی تصور از پچیکه ه

   

                                                
1. Web-based Communication 
2. Hypertext Link 
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  )Park, 2003: 51: اقتباس از(ها   شبکه ابرپیوند با دیگر شبکههمقایس -1جدول 
  پیوند/ بطهمحتواي را  گیري عملیاتی اندازه  تعریف مفهومی  نوع شبکه

شبکه 
  اجتماعی

ها یا  یا سازمان(اي از افراد  مجموعه
وسیله  که به) دیگر عناصر اجتماعی

اي از روابط با یکدیگر  مجموعه
  .متصل و مرتبط هستند

فرد، گروه، سازمان، دولت 
  ملت

   اجتماعیههر نوع رابط

شبکه 
  ارتباطات

اي متشکل از افراد  شبکه
هاي  یانوسیله جر پیوسته که به هم به

مند به یکدیگر متصل  اطالعات نظام
  .هستند

فرد، گروه، (همانند باال 
اما ) سازمان، دولت ملت

  عمدتاً متمرکز بر افراد

  ارتباطات و اطالعات

شبکه مبتنی 
  بر کامپیوتر

نوع خاصی از شبکه ارتباطات که 
هاي  وسیله سیستم در آن افراد به

کامپیوتري با یکدیگر متصل و 
  .دمرتبط هستن

فرد، گروه، (همانند باال 
) سازمان، دولت ملت

هاي  که سیستم عالوه آن به
) معموالً خودکار(

کامپیوتري را هم شامل 
  .شود می

همانند باال، اما محتواي 
رابطه تنها به کامپیوتر 

عنوان کانال جریان  به
اطالعات منحصر 

  .شود می

شبکه 
  اینترنت

وسیله  یک شبکه ارتباطات که به
هاي کامپیوتري   میان سیستماینترنت

  .شود برقرار می

همانند باال، اما متمرکز بر 
  کاربران اینترنت

همانند باال، اما محتواي 
رابطه به اینترنت 

عنوان کانال جریان  به
صر حاطالعات من

  .شود می

شبکه 
  ابرپیوند

هاي ارتباطات  اي بر شبکه افزونه
مرسوم که بر ساختار یک سیستم 

بر ابرپیوندهاي اجتماعی مبتنی 
ها متمرکز  مشترك میان وبگاه

  .شود می

همانند باال، اما متمرکز بر 
هایی که افراد،  وبگاه
ها و  ها، سازمان گروه

ها را نمایندگی  دولت ملت
  .کنند یا بازنمایی می

همانند باال، اما محتواي 
رابطه به ابرپیوند 

عنوان کانال جریان  به
اطالعات منحصر 

  .شود می
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 انی موندی خودکار پجادی اي فناورانه براي ممکن است که نخست، ابزاریتدر صور
 وجود داشته باشد که کاربر یستمی وجود داشته باشد و دوم، سيدی کلمات کلایعبارات 

 در واقع وندی ابرپن،یبنابرا.  کندشیرای وای جادی منابع را اانی موجود موندیبتواند هر پ
 کرده است و لی تبدزیاب را همزمان به مؤلف منابع ن مانند کتی سنتعخوانندگان مناب

 ی اصلیژگیو. ردی مؤلف و خواننده شکل بگانی ميدی است که روابط جد شدهسبب
با . ردیگ ی شکل قرار مریی و تغفی آن است که دائماً دستخوش بازتعردی رابطه جدنیا

 يها  شبکهلی تحلی اصليکردهای روانی رابطه متوان یتوجه به آنچه که گفته شد، م
  .د کردهیگز) 1(ارتباطات را در جدول 

 در نظر ی اجتماعيها  از انواع شبکهیکی را وندی ابرپه شبکتوان ی مبی ترتنیبد
 ی اجتماعيها  شبکهلی همچون اصول تحلوندی ابرپه شبکلی اصول تحلجهیدر نت. گرفت

 هیبکه شامل نظر شهی استفاده از نظری اجتماعيها  شبکهلیطورکلی تحل به. خواهد بود
 ی اجتماعگرانی بازانی موندی پي الگوهاری و تفسیی شناساي برایسیگراف و جبر ماتر

 است،  شده  ارائهی اجتماعيها  شبکهلی تحلي که برای مختلففی تعارانیاز م. است
 لی و تحلی اجتماعيها  شبکهی اکتشافلی تحلانیم) 2005 (گرانی و دي نووزیتما

 يها  شبکهی استنباطلیهدف از تحل. رسد ی به نظر مدی مفیتماع اجيها  شبکهیاستنباط
 ی اکتشافلی است اما در تحلیی آزماهی فرضیشیمای پيها  همچون پژوهشیاجتماع

 شود، ی موجود در شبکه است که تصور ميهدف از مطالعه، کشف الگوها و ساختارها
 لی در مورد تحلبی ترتنیبد). 5: همان( هستند ری معنادار و قابل تفسییساختارها

 ه نشانشود ی است که تصور میی هدف کشف الگوها و ساختارهازی نوندی ابرپيها شبکه
 ها، گاهی مانند کاربران، سازندگان پای اجتماعگرانی بازانی می اجتماعيوندهایمعنادار پ
  .دشون ی محسوب مرهی و غی اجتماعيها سازمان
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 يها  شبکهی اکتشافلیتحل) Nooy et al, 2005: 6 (گرانی و دي نووه گفتبه
 شبکه، فیتعر:  است شدهلیپیوسته تشک هم  بههطورکلی از چهار مرحل  بهیاجتماع

 باًی تقرزیتلوال ن. ي بصره، مطالعي ساختاريها یژگی، مشخص کردن وکنترل شبکه
 را شامل چهار مرحله در نظر گرفته وندی پلی تحلی مراحل اصل،يبند  دستهنی به همهیشب

 شبکه از جادی ا،ی اجتماعه عضو شبکيها تی شبکه در سايها  دادهيگردآور: است
 لی سنجش شبکه با استفاده از تحل،ي شبکه نگار،ی اجتماعيها تیسا  از وبيا مجموعه

 ه معموالً چهار مرحلزی نی تجربيها در پژوهش. )Thelwall, 2013: 9( ی اجتماعهشبک
 گریکدی شبکه از لی و تحلي شبکه نگارای شبکه جادیها، ا  دادهي گردآورای يریگ نمونه

؛  ،2005؛ بارنت و سونگ2002 گران،یپارك و د: دینی مثال ببيبرا( است  شدهکیتفک
 يها  از سنجهران،ی در ایسنج  وبه حوزلی ذيها پژوهشدر ). 2011 گران،ی و دلئو

 و از ری تأثبی سنجش ضريمعموالً برا) تیرکزمانند تراکم و م (ی تجمعیفیتوص
 دای پای يبند  خوشهيمعموالً برا)  مجاورتای یانجیمانند شاخص م( نوع دوم يها سنجه

 یابی مقاله، امکان بازنیهرچند که تا زمان نگارش ا.  است شدهکردن عناصر استفاده
 محدود يها ش است اما در پژوه نشده سری موندی ابرپه شبکلی با عنوان تحلیپژوهش

 ،یسی و رئی؛ باستان1373 ،یچلب:  مثاليبرا (ی اجتماعيها  شبکهلیبا موضوع تحل
 ي پور و اکبري؛ اسکندر1393 گران،ی و دی؛ ضرغام1393 گران،یپور و د ؛ حسن1390

 مراحل نیوبیش از هم ، کم)1393 ،ی دخت بهمنی نژاد و نوغانی؛ صادق1392 ،تبار
 ي برایجمع تی اصليها  شبکه نگاري و سنجش شبکه و از سنجه،ي گردآورهگان سه

                                                
- در این متن .  است شدهنویسی هاي مختلف و به نویسندگی اول نویسندگان مختلف فهرست این کتاب در سال

 عنوان ارجاع اصلی استفاده  این کتاب به2005براي پرهیز از تکرار هر سه نویسنده، از نام نویسندة اول نسخۀ سال 
  . استشده

2. Network Manipulation 
3. Determination of Structural Features 
4. Visual Inspection 
5. Barnett & Sung 
6. Liu 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، پاییز 11، شماره هاي نوین، سال سوم مطالعات رسانهفصلنامه      12

 ها استفاده  عناصر و گروهه مطالعي براتی مرکزيها  سنجهای ساختار شبکه تی کلهمطالع
  . استشده

 ی اجتماعيها  از شبکهيا ژهی نوع ووندی ابرپيها  گفت که شبکهدی باانی پادر
در . ها را مطالعه کرد  آنتوان ی می اجتماعيها  شبکهلی تحلی سنتيها هستند که با روش

 منابع انی موندی ساختار ابرپه عالوه بر مطالعنجای در اوندی ابرپه شبکلیحل تجهینت
.  هستزی نها گاهی سازندگان پای اجتماعه شبکختار ساه در واقع مطالع،یاطالعات

 ه مطالعنجا،ی در اوندی ابرپه شبکه هدف از مطالع،ی اجتماعيها  شبکهلیهمچون تحل
 ارتباط گریکدی با استفاده از آن با یاع اجتمگرانی است که بازی اجتماعستمی سکی

 ی مبتنیتا اطالعيها شبکه در ای گذارند ی را به اشتراك می منابع اطالعاتکنند، یبرقرار م
فقدان ساختار و  نبود ن،یبنابرا. پردازند ی مي به همکارگریکدی در وب با ،وندیبر ابرپ

 فقدان ای ی بر سستيا نشانهعنوان   بهتوان ی صفحات وب را مانی موندیتوجه ابرپ قابل
 وجود انگری متراکم به وجود شبکای کرد ری تفسی اجتماعي همکارایساختار انسجام 

.  استافتهی  تشکلی روابط اجتماعه نشانوند،ی ابرپه شبککی مختلف درون عناصر
 مانند ی اجتماعيها  شبکهلی تحليها  روشگری با دوندی شبکه ابرپلی تحلانیتفاوت م

 ییها  در استفاده از دادهيا  رابطهيها  دادهلی و تحلي گردآورنی آفالینت سيها روش
 داده نیا. دنشو ی مي گردآوريوتری کامپيها ستمیصورت خودکار و توسط س است که به

 داده در ي گردآوري ابزارهاگری با استفاده از دای ی وبيها  خزندهقیممکن است از طر
  . شودي گردآوری اجتماعيها رسانه

 

 ش پژوهشرو
 اهداف پژوهش و نییها، تع  دادهيگردآور:  مراحل استنیانجام پژوهش حاضر شامل ا

ها از   دادهي گردآوريبرا. وندی ابرپه شبکلیها و تحل  دادهشیها، پاال  گرهيریگ نمونه
 کی يها  همان تعداد گرهای مرز شبکه نییتع.  است شده استفادهوبوتی سوسهخزند

با توجه . ها و اهداف پژوهش دارد  به پرسشیبستگ هدفمند يریگ شبکه همچون نمونه
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 ه در صفح شده  معرفیيها گاهی پاه ساختار شبکه پژوهش که مطالعنی ایبه پرسش اصل
 است که  شده مختلف در نظر گرفتهه گر2370 است، مرز شبکه مجموع نگیلتریف

 ه ازآنجاکه خزش هم.اند  شده  به کاربران معرفینگیلتری فه در صفحوندیصورت ابرپ به
 6 در وبوتی سوسه از خزندست،ی نریپذ  امکانی مرحله به لحاظ فنکیها در   گرهنیا

 از یکی در  شده  معرفیيها گاهی است و هر بار پا شده استفادهکسانی یگام مختلف ول
 هر جهیدر نت. ندا  شده خزش در نظر گرفتهيعنوان ورود  بهی و مذهبی فرهنگيها بخش

 وب مورد خزش قرار ي از فضای مربوط به بخشه درج5/1 وندی ابرپياه بار شبکه
 از ، در هر بخشها گاهی پاوندی آمار پریها و استخراج و تفس  دادهشی پااليبرا. ردیگ یم

 يها  شبکهي قلمروانیدر پا.  است شدهاستفاده) 2003( تلوال نیگزیمدل اسناد جا
 ه است که شبک شده ه صورتی تعیین با هر بخش با توجه به اهداف پژوهش برینظ

  .ردی قرار بگوندی ابرپه شبکلی استخراج و مالك بصري سازي و تحل، درجه 5/1یبخش
 آن است که ن،یگزی مدل اسناد جاي پژوهش، بر مبنانی در اشی اول پاالاریمع

ا ه  سطح باال در مورد وبگاههدامن  نامکیهاي مربوط به  ها و زیر دامنه  دامنههنخست، هم
.  خزش وب حذف شودجیها از نتا  بالگ در خزش بالگکی ی صفحات درونهو هم

 صفحه از کی انی موندی که پشود ی به صورتی انجام مها گاهی پاانی موندی پ،دیگر عبارت به
 هردامنی زکی ایها   در مورد وبگاهگری دي سطح باالهدامن  سطح باال به نامهدامن  نامکی
 جهیدر نت.  در نظر گرفته شودی و درونیرونی بيوندهایعنوان پ هها، ب  در مورد بالگگرید

 کی لی ذيوندهای ابرپه و همها گاه در مورد وبژهی وهدامن  نامکی لی ذيوندهای ابرپههم
                                                

- هایی را  هاي خودمحور و شبکه  درجه، نوع خاصی از شبکه5/1هاي مشهور به  در ادبیات تحلیل شبکه، شبکه
 .هاست هاي مرتبط با یک گرة خاص و نیز پیوندهاي میان خود این گره  گرهه شامل همشوند که شامل می

- Alternative Document Model  شوند که در ذیـل   فضاي وب معموالً صفحات متعددي ایجاد میدر
 هن هم آدرافزاري است که  این مدل رویکرد و روشی نرم. اي است  ویژههدامن گیرند که داراي نام پایگاهی قرار می

. شوند عنوان پیوند درونی در نظر گرفته و از تحلیل حذف می پیوندهاي درونی میان صفحات ذیل یک نام دامنه به
  .ها خواهد بود  نتایج تحلیل آماري تنها شامل پیوندهاي میان پایگاههدر نتیج

3. Partial Network 
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 ن،یبنابرا. اند  شده  شبکه حذفلی تحلي آمارجیها از نتا  در مورد بالگژهی وهردامنیز
 يها  فهرستایها   زیر دامنهها، تی ساریز وبگاه، ی صفحات درونانی ميوندهای پههم

 و ي آمارجی و از نتا شده در نظر گرفتهی درونوندیعنوان پ  خزش بهندیوب در فرآ
  . است شده  حذفیی نهاه شبکلی تحليها گراف

 در ییها  گرهه خزش وب آن است که مرز شبکه تنها در محدودي دوم برااریمع
که هدف از  آنجا از.  باشد شده  معرفینگیلتری فه است که در صفح شدهنظر گرفته

 يها يدیگر همکار عبارت  بهای نگیلتری فه صفحيوندهای په ساختار شبکهپژوهش مطالع
 خود يها  بالگای وبگاه شی و نمایمند به امکان معرف  است که عالقهی کسانیاطالعات

 شبکه مورد توجه نی از ارونی بيا  دامنهری زای به نام دامنه وندی صفحه هستند، پنیدر ا
 از ی وبی آن است که بالگرها معموالً فهرستنهی زمنیمثال متعارف در ا. نخواهد بود

 ه و در صفحکنند یم آماده وندهای په جعبقیها از طر ها و وبگاه  بالگگری به دوندیپ
 در وندهای پنی از اياری اما بسدهند ی قرار مدکنندگانی بازدارینخست خود آن را در اخت

 نگیلتری فه در صفح شده  معرفیيها گاهی پاه از شبکرونی بی اطالعاته گرکیع واق
 يها  و گزارشیی نهاه بنا به اهداف پژوهش از شبکيوندی پنی چنجهیاست؛ در نت

  . آن حذف خواهد شده مربوط بيآمار
.  است شده استفادهوندی ابرپيها  شبکهمی ترسي پژوهش از روش گراف برانی ادر
 است  شدهری شبکه تفسی کليها یژگی ويا رهی دايها  گرافمیست با ترس نخهدر مرحل

.  است شده شبکه مانند تراکم محاسبه و گزارشی تجمعيها  شاخصازیو بسته به ن
 نی از اکی کرد که هرمی ترستوان ی می گوناگونيها تمی شبکه را با الگورکیگراف 

 بخش نیدر ا.  استی تکای ی گروه،ی تجمعيها  از شاخصیکی بر ی مبتنها تمیالگور
 فروچترمن و تمی مختلف، الگوريها  شبکه بر اساس شاخصمی ترسی اصلتمیالگور
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 و 4 ه نسخافزار پاژك  شبکه عموماً از نرمیلی بصري سازي تکميبرا.  استنگولدیر
  شده استفاده6 ه نسخنت یوسیافزار   شبکه عموماً از نرميها  شاخصه محاسبيبرا

  .است
  

  هاي پژوهش یافته
 در ،ی و اجتماعی بخش فرهنگلی ذهگان  ششيها  که در بخشییوندهایفهرست پ

 در دسترس قرار گرفته است، http://www.peyvandha.ir به آدرس نگیلتری فهصفح
) 1395مهرماه ( فهرست نی اي گردآورخیدر تار. شود ی وبگاه وبالگ را شامل م2370

 در گاهی پا111 ي داراتی سانی در ایهب و مذی بخش فرهنگلی ذيوندهای پهدیگز
 در گاهی پا128 ،ی در بخش معارف و منابع اسالمگاهی پا937بخش مراجع و علما، 

 در بخش گاهی پا228 ،ی در بخش انقالب اسالمگاهی پا724 و هنر، نمایبخش س
.  بوده استی فرهنگراثی و مي در بخش گردشگرگاهی پا242 و ی مذهبيا چندرسانه

 و هنر نمای و سی فرهنگراثی و مي مراجع و علما، گردشگربخش سه خزش وب در
 يها  وجود ندارد و گرهيوندی ابرپه شبکها گاهی پانی اانی که در عمل در مدهد ینشان م

.  هستند منفصليها جز چند مورد محدود، گره به) ها گاهیپا(ها   شبکهنی از اکیهر

                                                
- Fruchterman & Reingoldنخـست،  صـورت اسـت کـه     تم بـدین  اصول بصري سازي در این الگوری

بـراي مثـال بـا اسـتفاده از شـاخص      (اي شبیه به یکدیگر هستند  هاي مجاور یکدیگر به لحاظ موقعیت شبکه    گره
هاي داراي موقعیـت مـشابه    که گره دوم آن. گیرند هاي هندسی تقریباً مشابهی قرار می    در مکان   و )مرکزیت درجه 

مـثالً موقعیـت   . (هایی دارند که موقعیتشان مشابه نیـست   فاصله را با گره کمترین فاصله را با یکدیگر و بیشترین      
بـدین ترتیـب، بـا    ). دار هـاي جهـت   نامشابه در تعداد پیوندهاي بیرونی یا همان مرکزیت درجۀ بیرونی در گراف    

هایی  که  توان موقعیت کلی، تعداد و اسامی گره شوند، می هایی که با این الگوریتم ساخته می وارسی چشمی گراف
 .مشخص کردرا دهند،  در سطحی میانه تشکیل یک گروه می

2. Pajek 
3. Ucnet 
4. Disconnected Nodes 
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 متصل، انقالب ه گر20 ي دارایالم معارف و منابع اسيها گاهی مربوط به پاهشبک
در .  متصل استه گر44 ي دارای مذهبيا  متصل و چندرسانهه گر24 ي دارایاسالم

 ه مطالعي مورد برانیتر  مناسبی مذهبيا  چندرسانهيها گاهی پاوندی ابرپه شبکجهینت
  . استيمورد

داد  تعنیشتری ب،ی مذهبيا  در بخش چندرسانه شده  معرفیگاهی پا228 انی ماز
 مختلف ه صفح323 در وندهای پنیا.  استAviny.ir مربوط به بالگ یرونی بيوندهایپ

 تعداد نیانگی و موندی پ210934 فهرست نی ایرونی بيوندهای پهمجموع. ندا قرار گرفته
 چی فهرست هنی در اگاهی پا62 نیهمچن. است  شده  محاسبهوندی پ925 حدود وندهایپ
 خارج ییها گاهی چه پايا  فهرست چندرسانهی درونيها گاهیچه با پا (رونی با بيوندیپ

 اگر .شود ی را شامل مها گاهی درصد پا27 تعداد نیاند که ا برقرار نکرده)  فهرستنیاز ا
 و وجود می نشان دهرهی داکی ي بخش را بر رونی اگاهی پا228 ه مربوط به هميها گره

 م،ی قرار دهرهی دانیتلف درون ا هر گره را با خطوط مخانی موندی عدم وجود ابرپای
 ه گراف در مرحلنی اهارائ.  استيا رهی که مشهور به گراف داشود ی ملی تشکیگراف

 گراف نشان نی ا2نمودار در . کند ی ارائه موندی پختار ساتی از کلينخست، درك بهتر
ها در   از گرهکی نام هرمی از ترس،ی اطالعات اضافه از ارائزی پرهي است و برا شدهداده

  : است شدهي گراف خوددارنیا
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  )نگارنده: منبع(اي مذهبی   ابرپیوند در بخش چندرسانههاي شبک  دایره-2 نمودار

  
ها چندان   مشخص است، تراکم پیوندهاي میان پایگاه3 نمودارگونه که از  همان
در  دهد که تنها  نشان می0264/0دار با عدد   شاخص تراکم جهتهمحاسب. زیاد نیست

 در عمل به وقوع ، قابل برقراري در این شبکهه درصد پیوندهاي بالقو6/2ود حد
پس از . شوند هاي این بخش منفصل محسوب می  پایگاهه پایگاه، بقی44جز  به. ندا پیوسته

 وجود یک جزء هآید که نشان دهند  به دست می3 نمودارهاي منفصل از  حذف گره
  . دو عنصر منفصل از این جزء است در وضعیت ستاره وهپیوندیافته با دو گر
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هاي منفصل  اي مذهبی پس از حذف گره  ابرپیوند بخش چندرسانهه شبک-3 نمودار

  )نگارنده: منبع(
  

 از الگوریتم فراچترمن و رینگولد استفاده) 3(براي بصري سازي گراف شکل 
اند تا   شدهصورت جزئی اصالح ها به صورت دستی گره  است و سپس بهشده

همچنین جایگاه دو گره در جزء . ها با وضوح بیشتري قابل مشاهده باشند ببرچس
شبکه  سمت چپ باالي گراف تغییر یافته تا ترسیم بهتري از ساختار همنفصل گوش

. دهد، این شبکه داراي چهار جزء مجزا است گونه که گراف نشان می همان.  شودجادیا
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 هاند که در نیم ها قرار گرفته ر گره منفصل از دیگه گره در این گراف در سه شبک10
 هاین سه عنصر هیچ پیوندي با بخش پیوندیافت. سمت چپ گراف قابل مشاهده است

 این بخش شامل هعنصر پیوندیافت . است شده دیگر تشکیله گر34گراف ندارند که از 
 هدو گر.  سمت راست شکل به نمایش درآمده استه مختلف است که در نیمه گر34

 هستند که farsi.khamenei.ir و پایگاه aviniy.comمیت در این بخش پایگاه داراي اه
در نتیجه . کنند هاي عنصر پیوندیافته فراهم می  پایگاه را با دیگر گره9هردو پیوند بین 

 مختلف را ه گر18ها  د زیرا حذف آنناین دو پایگاه نقشی حیاتی در ساختار پیوند دار
تر ساختار پیوند،   دقیقهبه منظور مطالع. هد کردهاي منفصل تبدیل خوا به گره
  . است شده نشان داده2هاي اصلی شبکه در جدول  شاخص

  
  اي مذهبی هاي چندرسانه  گراف ابرپیوند پایگاهههاي درج  شاخص-2 جدول

 

درج
ه

 درونی
 

درج
ه

 بیرونی
 

کمی
ه

 درجه
 

بیشین
ه

 درجه
مجموع درجه 
 

درج
ه

 درونی باینري
  

درج
ه

 بیرونی باینري
 

در
هج

 درونی
 

farsi.khamenei.ir        
aviny.com        
abalfazli.com        
aemmeh.blog.ir         
alkafeel.net        
amahdi.ir        
fetan.ir        
ammarclip.blog.ir        
ansarrolmahdi.blogfa.com        
ashuora.ir        
babolhavaeg.blog.ir        
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imamali-a.com        
daroshshafa.blogfa.com        
fadaeianhosein.ir        
ferdos.info        
gavan313sh.mihanblog.com        
haramsazan.ir        
heyatbn.rozblog.com        
hmahabolfazl.mihanblog.com        
honarenab.ir        
honarenab.ir        
hoseyniehnohe.ir        
javananhossini.ir        
k-yazahra.blogfa.com        
kaalgraph.ir        
karbobala.com        
katibeyegham.blogfa.com        
khademin.rzb.ir        
madahan.com        
masjed-alkufa.net        
moosavighahar.persianblog.ir        
navaye-narimani.blogfa.com        
oshaghalreza.blogfa.com        
paygahmohebinmojtaba.mihanblog.com        
qurancenter.blogfa.com        
revagh-alhosein.blogfa.com        
roshangari.ir        
shahid-ghaffari.ir        
shia-art.ir        
sokhandownload.blogsky.com        
tavashihsara.mihanblog.com        
videocloob.ir        
warrior313.com        
zovarin.ir        
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 درونی ه مشخص است، بیشترین درج2گونه که از سطر اول و دوم جدول  همان

.  استfarsi.khamenei.ir و Aviny.comیا همان پیوند دریافتی، مربوط به دو پایگاه 
ست معناي دیگر این آمار این ا. اند این دو پایگاه هیچ پیوندي را به بیرون ارسال نکرده

 هاند و از مرجعیت باالیی در شبک اي قرار گرفته که این دو گره، در وضعیت ستاره
بیشترین تعداد پیوند بیرونی در این گراف مربوط به دو پایگاه  .ابرپیوندها برخوردارند

oshaghalreza.blogfa.com  و پایگاهsokhandownload.blogsky.com در . است
   ههاي داراي درج  سبز و گرهرنگیرونی با  بههاي داراي سه درج  گره3شکل 

 هاند که همگی در مجاورت با گر آمده بیرونی دو با رنگ آبی به نمایش در
sokhandownload.blogsky.comپایگاه اول ازآنجاکه در بخش پیوند. اند  شده ترسیم 

عنصر یافته قرار نگرفته است، وضعیت داراي اهمیتی ندارد اما پایگاه دوم ازآنجاکه در 
اهمیت اصلی این گره در آن است که . پیوندیافته قرار گرفته است، داراي اهمیت است

 به دو نیازا شیپ. این گره به سه بخش مختلف از گراف پیوند بیرونی ارسال کرده است
اي با اهمیت کمتر،   سوم در وضعیت ستارههگر.  در وضعیت ستاره اشاره کردیمهگر

 هگر. پیوند از بیرون دریافت کرده است 5 است که fetan.irپایگاه 
sokhandownload.blogsky.comداراي نفوذ باال در این گراف ه در واقع به هر سه گر 

به . ها برخوردار است پیوند ارسال کرده است و در نتیجه از بیشترین پرستیز در بین گره
 داراي ههر سه گرتواند به  کنند، می عبارت کیفی، کاربرانی که از این گره بازدید می

 مرجعیت یا نفوذ ازآنجااین سه گره . مرجعیت باال در این شبکه دسترسی پیدا کنند
بنابراین، . اند نیز به این گره پیوند دادهرا هاي دیگر  باالیی دارند که تعداد زیادي از گره

اشت هاي دیگري دسترسی خواهند د  بالقوه به پایگاه، از این پایگاهدکنندهیبازدکاربران 
  .ی باشددسترس قابلها  ي در آنارزشمندترشود اطالعات  که تصور می

هاي   رسانهبرخالفکه   نخست آن؛دنها از جهات مختلفی اهمیت دار یافتهاین 
هاي همکاري میان افراد در  پخش گسترده، اهمیت اصلی اینترنت به وجود شبکه
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 مانند تلویزیون و ههاي پخش گسترد رسانه. راستاي تولید و توزیع اطالعات است
 هستند که در طرفه کهاي ی تر رسانه یا به عبارت رایج» یکی به همه«هاي  رادیو رسانه

هاي  شود اما در شبکه شماري مخاطب ارسال می آن اطالعات از یک منبع براي تعداد بی
صورت جمعی تولید و  هاي اطالعاتی به وبی اطالعات از طریق برقراري پیوند میان بسته

وگوي  هاي همکاري و گفت هاي وبی همچون شبکه  بنیادین شبکههاید. شود زیع میتو
 که تولید و توزیع اطالعات جدید از طریق ارجاع دادن به و ارجاع گرفتن استعلمی 

تدریج رشد علمی و افزایش اطالعات  شود تا به از دیگران تولید، بازتولید و توزیع می
ها و پیوندهایی که در مطالب و   نویسندگان پایگاه،دهاي ابرپیون در شبکه. صورت بگیرد

. دنکن کنند، این نقش را ایفا می ها برقرار می هاي خود با مطالب دیگر پایگاه نوشته
وگوي فرهنگی  دهد که همکاري و گفت  ابرپیوند نشان میهچگالی بسیار پایین این شبک

  .و مذهبی در این شبکه در عمل وجود ندارد
توان گفت که ساختار   ابرپیوند میهاستفاده از رویکرد تحلیل شبککه با  دوم آن

هاي پخش گسترده بنا به دالیل مختلفی ازجمله ماهیت  توزیع اطالعات در رسانه
 هاي هستند بدین معنا که یک گره هم ها، ساختارهایی ستاره  این دسته از رسانههفناوران

 هدیگر، یک گر عبارت به. کند یع می دیگر توزهشمار گر اطالعات را تولید و میان بی
هاي دیگر  وجود دارد که پیوندهایی با گره) منبع پیام بنا به تعریف مرسوم(کلیدي 

 کلیدي به هاز میان رفتن این گر). گیرندگان پیام بنا به تعریف مرسوم(برقرار کرده است 
. عات استهاي دیگر در تولید و توزیع اطال  گرههمعناي منفک شدن و منزوي شدن هم

 ابرپیوند هاي را در شبک توان همین ساختارهاي ستاره  می3با مراجعه به نمودار 
 کلیدي مانند هبا حذف چندین گر. هاي فرهنگی و مذهبی آشکارا مشاهده کرد پایگاه
شوند زیرا پیوند میان  ها منفصل می هاي مقام معظم رهبري، تعداد زیادي از گره پایگاه

بنابراین، هم کلیت ساختار .  است شده کلیدي برقرارهیگاه یا گرها از طریق یک پا آن

                                                
1. Broadcasting Media 
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 هم موقعیت ساختاري بسیاري از ،هاي فرهنگی و مذهبی در معناي کالن  پایگاههشبک
هاي این شبکه در معناي خرد بیشتر الگو گرفته از سازوکار تولید و توزیع پیام در  گره

 متفاوتی دارد و مبتنی بر هناورانهاي پخش گسترده است که از اساس ماهیت ف رسانه
  .ي نیست فردانیمپخش محدود یا ارتباطات 

  
  گیري نتیجه

هدف از .  اجتماعی استهعنوان یک شبک  ساختار وب بهههدف اصلی این تحقیق مطالع
مذهبی در فضاي مجازي ایران و -هاي فرهنگی پژوهش شناسایی روابط میان پایگاه

 تا عالوه بر امکان ارائه تحلیلی کلی هاست روهرگیزترسیم گراف روابط هر یک از 
هاي فرهنگی و مذهبی، امکان مقایسه بین هر  درباره وضعیت روابط ابرپیوند بین پایگاه

نتایج این پژوهش هم امکان مقایسه و ارزیابی کمی .  نیز فراهم شودها رگروهیزیک از 
هاي مختلف ذیل  ایگاههم میان پو هاي فرهنگی و مذهبی  هاي مختلف پایگاه زیرگروه

 در ارزیابی رانی گمیتصمگذاران و  این دانش به سیاست. یک گروه را فراهم کرده است
ها در ادامه سیاست موجود یا  کند و به آن وضعیت فضاي مجازي در ایران کمک می

هاي جدید براي بهبود وضعیت فضاي مجازي در ایران، حمایت و  تدوین سیاست
کند که  هایی یاري می  برتر یا دامن زدن به رقابت در میان گروههاي سایت تشویق از وب

  .تر متراکمی دارند  ابرپیوند کمهشبک
هاي  هاي اصلی این پژوهش مربوط به دو موضوع اصلی مربوط به ویژگی پرسش

براي پاسخ به این دو . هاي کلیدي است هاي ابرپیوند و شناسایی پایگاه ساختاري شبکه
هاي  سنجی و تحلیل شبکه  نظري به دو رویکرد اصلی وبپرسش در بخش مبانی

 افتهی پرورشرسانی   کتابداري و اطالعهابرپیوند اشاره شد که رویکرد نخست در رشت
 تحلیل پیوند ارتباط بیشتري با ههاي گوناگون مرتبط، حوز است و از میان حوزه

ه معناي تحلیل همچنین نشان دادیم که تحلیل پیوند ب. هاي این پژوهش دارد پرسش
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 ابرپیوند ه نزدیکی با رویکرد تحلیل شبکهساختار پیوندهاي میان صفحات وب رابط
هاي  تحلیل شبکه. هاي اجتماعی در معناي گسترده است دارد که بخشی از تحلیل شبکه

هاي جدید علوم اجتماعی در معناي وسیع، به لحاظ  عنوان یکی از حوزه اجتماعی به
 شبکه و ههاي رایج و سنتی علوم اجتماعی، از نظری ه از نظریهنظري همراه با استفاد

. هاي وسیعی کرده است  در ریاضیات استفاده شده  پرداختههعنوان نظری گراف به
هاي محاسباتی تحلیل شبکه   شبکه و روشه به لحاظ روشی نیز از نظرینیهمچن

ر تفاوت میان روش توان آن را د هاي وسیع و متنوعی صورت گرفته است که می استفاده
هاي محدود نظري  ي پژوهشاستثنا بهوجود،  بااین. اي گزیده کرد اي و روش رابطه مقوله

 منتشرشناسانی مانند باستانی و چلبی در این زمینه به فارسی  و تجربی که توسط جامعه
  .ي در این زمینه وجود نداردا مالحظه قابل نظري و تجربی ه است، هنوز بدنشده

ها آن است که در عمل ساختار پیوند چندان   یافتههیی حاصل از ارائ نهاهنتیج
در بخش مراجع و علما از میان . یی نیستشناسا قابلها  اي در میان این پایگاه گسترده

 مبتنی بر ارسال یا دریافت ابرپیوند وجود دارد؛ از ه پایگاه رابط5 پایگاه تنها میان 110
 ابرمتنی ه پایگاه رابط28منابع اسالمی تنها میان  پایگاه در بخش معارف و 937میان 

 پایگاه پیوند وجود دارد؛ 2 پایگاه بخش سینما و هنر تنها میان 129در میان . وجود دارد
 پایگاه پیوند وجود دارد؛ در میان 30 پایگاه بخش انقالب اسالمی تنها میان 724از میان 

 پایگاه پیوند وجود دارد و در میان 44اي مذهبی تنها میان   پایگاه بخش چندرسانه228
 وب سوسیوبوت ههاي بخش گردشگري و میراث فرهنگی پیوندي توسط خزند پایگاه

 فیلترینگ تنها ه در صفح شده  پایگاه معرفی2370بنابراین، از میان .  است نشده استخراج
  درصد از پیوندهاي بالقوه قابل7/4 پایگاه پیوند وجود دارد که حدود 111میان 

  .شود ها را شامل می برقراري میان گره
هاي مختلف، نتایج تحلیل شبکه نشان   منفصل در بخشه گر2259جز مجموع  به

. تراکم هستند تر بسیار ساده و کم هاي پیچیده دهد که ساختارهاي موجود در شبکه می
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شاخص تراکم شاخصی براي نشان .  درصد است4 همگی زیر شبکهتراکم پیوندهاي 
پس این شاخص نشان . م پیوندهاي بالفعل در مقایسه با پیوندهاي بالقوه استدادن سه

د، در عمل نصورت بالقوه امکان برقراري دار  درصد پیوندهایی که به4دهد که تنها  می
هاي ابرپیوند  شاخص تراکم، شاخصی است که وضعیت شبکه. ندا  شدهارسال یا دریافت

ها ازجمله  هاي کالن شبکه ت میان شاخصاز شباه. دهد در سطح کالن را نشان می
گیري کرد که نخست، وضعیت ساختار کالن  توان چنین نتیجه شاخص تراکم، می

که این ساختارهاي  وبیش شبیه به یکدیگر است و دوم، آن هاي ابرپیوند کم شبکه
 فیلترینگ انتظار هتراکم، حتی در سطح تنوع و تکثر نسبتاً محدودي که از صفح کم
هاي مختلف و رویارویی با   امکان ساختاري الزم براي مرور صفحات و پایگاهرود، می

  .دهد مطالب متنوع و گسترده را به کاربران نمی
در . هاي ابرپیوند است این پرسش در واقع ناظر به سطح میانه و خرد تحلیل شبکه

 کرد که در ها یا اجزا را شناسایی هایی از گره  یا گروهگروهیک تحلیل کامل نخست باید 
. دنده هاي خاص را تشکیل می کنار هم یک واحد مجزا یا یک واحد با ویژگی

 در این پژوهش در عمل شامل یک بخش پیوندیافته با  شده ییشناساتراکم  هاي کم شبکه
 ه گره، مجزاي از بخش پیوندیافت6 تا 2 گره است و اجزاي منفصلی که با 20حدود 
ها در سطح میانه  هایی از گره نجاکه در عمل گروهازآ. یی هستندشناسا قابلشبکه 

 ابرپیوند در ههاي کلیدي شبک  تعدادي از گره3شناسایی نیست، در جدول  قابل
ها از سه بخش مربوط به معارف و منابع  این گره. گانه آمده است هاي پنج بخش

 همطالععنوان  اند که به  شده اي مذهبی استخراج اسالمی، سینما و هنر و چندرسانه
  . ابرپیوند در یکی از این سه بخش ارائه شدهموردي تحلیل شبک
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، پایگاه مقام معظم رهبري در دو بخش جداگانه 3از میان چهار پایگاه جدول 

این پایگاه در هر دو بخش بیشترین . جایگاه کلیدي را به خود اختصاص داده است
 تعداد زیاد دهد اهمیت این پایگاه بیشتر به دلیل  درونی را دارد که نشان میهدرج

  .کند هاي دیگر دریافت می پیوندهایی است که از پایگاه
گذاري  رسد منطق سیاست در پایان باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می

همزمان با گسترش . اشدبهاي جمعی  فضاي مجازي در ایران الگو گرفته از رسانه
هاي تلویزیونی  ترش شبکه هفتاد، سیاست گسهاي در اواسط ده هاي ماهواره تلویزیون

هاي استانی و کشوري همزمان با تصویب و اجراي قانون  دولتی در قالب شبکه
فارغ از . اي در دستور کار قرار گرفت هاي ماهواره ممنوعیت دسترسی به آنتن

پذیري یا میزان موفقیت این سیاست نهادي، هدف پیشبرد نوعی سیاست  امکان
 ،اي ل ممنوعیت بر یک نوع از فناوري و محتواي رسانهجایگزین بود که همراه با اعما

این در حالی است که افراد . داد هاي بیشتري را در اختیار مخاطبان قرار می انتخاب
 هگستر را با سه مشخص وب جهان) ) 2001زیادي ازجمله بجورنبرن و اینگورسن

ابی از این واقعیت ی وب بازتپراکندگ. اند اصلی پویایی، تنوع و پراکندگی توصیف کرده
ها به   افراد و سازمانهاست که وب ساختاري از پایین به باال و نامتمرکز دارد زیرا هم

                                                
1. Bjorneborn & Ingwersen 
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همچنین محتوا و مقصد .  فعالیت مشترك جهانی در تولید آن نقش دارندهواسط
دهد که از  هاي انسانی را بازتاب می اي از عالیق و فعالیت پیوندهاي وبی تنوع گسترده

هاي دقیق علمی و پژوهشی تا  هاي دینی و از فعالیت اي سیاسی تا آموزشپروپاگاند
 پویایی ناظر به این هدر نهایت، مشخص. شود هاي زرد را شامل می مطالب جنجالی رسانه

 بدین معنا که اند تحولطور پیوسته در حال  نکته است که صفحات و پیوندهاي وبی به
. شود یوندهاي میان صفحات دستخوش تغییر میکند یا پ ها تغییر می دائماً محتواي آن

گیري و گسترش  گذاري وب که به شکل هاي جمعی براي سیاست منطق مشابه با رسانه
 است،  شده صفحات وب فارسی منجرنیدتریپر بازدعنوان یکی از   فیلترینگ بههصفح

گونه که  در نتیجه همان. کند هاي ارزشمند وب را فراهم نمی مندي از ویژگی امکان بهره
هاي اصلی وب در  دهد، مشخصه نتایج تحلیل ساختار پیوند در این پژوهش نشان می

 فیلترینگ وجود ندارد و در نتیجه ضرورت ه در صفح شده هاي معرفی فهرست پایگاه
  .شود هاي مرتبط با فیلترینگ فضاي مجازي در ایران احساس می بازبینی سیاست

  
  پیشنهادهاي سیاستی

هاي مختلف اینترنت دو   امروزه فیلترینگ پایگاه:زوکار فیلترینگبازبینی سا -1
هایی که بنا به تشخیص کارگروه مصادیق  مسدود کردن پایگاه) 1: (هدف اصلی دارد
هاي جایگزین   فهرستی از پایگاههارائ) 2(د و نشو  نامناسب تلقی می،محتواي مجرمانه

دهد  ایج حاصل از این پژوهش نشان مینت.  کاربران قرار بگیردهکه بتواند مورد استفاد
هاي مناسب نتوانسته است با ماهیت   فهرستی از پایگاههکه سیاست جایگزین ارائ

وگو در   ابرپیوند سازگار شود که دامن زدن به همکاري و گفته اینترنت و شبکهفناوران
در این ها  بخشی از این مشکل به سازوکار معرفی پایگاه. تولید و توزیع اطالعات است

سایت سازمانی و شخصی یا   پایگاهی شامل وبهامروزه هر دارند. گردد صفحه بازمی
هاي  تواند از کارگروه درخواست کند که نام آن پایگاه در یکی از بخش بالگ می
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ظاهراً تنها معیارهایی محتوایی براي قبول این .  داده شودشینما صفحه هچندگان
هاي فرهنگی و مذهبی بسیاري از  ر میان پایگاه دکم دستدرخواست وجود دارد زیرا 

این پدیده .  خانگی با محتوایی اندك و تکراري برخوردارندهها تنها از یک صفح پایگاه
 ه علمی به یک مقالهان یک حوزپژوهشگرسازي کرد که  توان چنین مشابه را می

. داش دهند جذب نکرده است، پاعنوان چیه بهان دیگر را پژوهشگرکیفیت که توجه  بی
رسد براي رسیدن به هدف دوم سیاست فیلترینگ که نوعی سیاست  در نتیجه به نظر می

جایگزین است، نیازمند به کار گرفتن معیارهایی فراتر از داشتن محتواي مناسب ازجمله 
  . در معناي وسیع استشبکهاستفاده از معیارهایی هستیم که مبتنی بر تحلیل 

 ههاي کلیدي در صفح هایی براي نمایش گره یتمتدوین معیارها و الگور -2
شوند که  هایی باز محسوب می  شبکه،هاي ابرپیوند بنا به تعریف  شبکه:فیلترینگ

 صفحات وب را ه همفرض شیپطور   وب بههتوان با خزش از یک گره یا صفح می
  انتخابهاي کامالً منفصل فضاي وب   انتخابی از بخشه اگر صفح،مورد خزش قرار داد

هاي منفصل بنا به تعریف صفحاتی هستند که حتی یک ابرپیوند با  بخش.  باشدشدهن
طور بالقوه امکان  اما برقراري تنها یک پیوند بیرونی به. ندا  دیگري برقرار نکردههصفح

کند  دسترسی به تعداد کمتري از منابع اطالعاتی موجود در صفحات دیگر را فراهم می
اي از منابع اطالعاتی متنوع در صفحات و   با طیف گستردهتا برقراري پیوند بیرونی

 ههاي اینترنتی یا صفحات خان بنابراین، به زبان تخصصی اگر نشانی. هاي دیگر پایگاه
هاي کامالً  گیرند، از بخش  فیلترینگ در معرض بازدید قرار میههایی که در صفح پایگاه
ي کامپیوتري انتخاب شوند، هم امکان ها  اینترنت با استفاده از الگوریتمهیافت اتصال

تر فراهم خواهد شد هم احتماالً با استقبال بیشتري از  استفاده از اطالعات بیشتر و متنوع
طور مداوم به سد  د شد که از مسیرهاي مختلف و بهنسوي کاربرانی مواجه خواه

  .اند فیلترینگ برخورد کرده
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 :ها ر میان دارندگان پایگاههاي ابرپیوند د گسترش سواد مرتبط با شبکه -3
هاي شخصی الزاماً  هاي سازمانی یا دارندگان بالگ سایت مدیران محتوایی وب

اي از معناي ارجاع  آموختگان تحصیالت تکمیلی نیستند که داراي دانش گسترده دانش
رسد بخشی از  به نظر می. دادن و ارجاع گرفتن یا پیوند دادن و پیوند گرفتن باشند

 است که داده رخهاي فرهنگی و مذهبی به این دلیل  پیوندهاي میان پایگاهتراکم کم 
اند زیرا  درستی درنیافته سازندگان صفحات وب لزوم و اهمیت استفاده از ابرپیوند را به

دهد که به  ها نشان می  در بسیاري از این پایگاه شدهمند متون منتشر  غیر نظامهمطالع
فرض . ها برقرار است  مشابهت نسبتاً زیادي میان آنلحاظ محتوایی و فکري نزدیکی و

 اصلی باید بر مبناي شاخص هنگارنده پیش از شروع به پژوهش آن بود که مطالع
هاي متنوعی از  هموفیلی صورت بگیرد که به معناي آن است که امکان یافتن زیرگروه

 شبکه به میزان کافی ها در این شبکه وجود ندارد و در نتیجه، تنوع و تکثر در این پایگاه
دهد که برخالف تصور، چگالی کم این شبکه  نتایج این پژوهش نشان می. وجود ندارد

ها میان  دهد که دارندگان این پایگاه توجه نشان می هاي قابل و تقریباً نبود زیرگروه
اي براي محیط ارتباطات   چندرسانهابرمتن شخصی خاطرات و تولید هنگارش در دفترچ

در نتیجه آموزش و گسترش . اند  نشدهي در فضاي وب تفاوت چندانی قائل میان فرد
هاي مفید در این زمینه  گذاري اي کاربران شاید یکی از سیاست سواد دیجیتال و شبکه

  .باشد
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  منابع
 يهـا  یژگـ ی ويوجـو بـر مبنـا     جـست جی نتايبند   دسته ،)1388 (.ارسطو پور، شعله   -

.  مختلف در سطح وبيبند  خوشهيها تمیور استفاده از الگیسنج مدارك و امکان
  .2، ش 12 وزه د،یرسان  و اطالعيکتابدار

 و يبنـد   رتبـه ،)1388. ( فرامـرز ،یلی سـه د؛ی دانش، فرشـ   رضا؛ی مقدم، عل  ياریاسفند -
 ی دانشگاه آزاد اسـالم يها  جامع و مراکز استان    ي هسته واحدها  يها  تی سا نییتع

 و  یرسـان    و اطالع  يعلوم کتابدار ( یشناس  دانش. یسنج  با استفاده از روش وب    
  .5، ش 2 وره، د) اطالعاتيفناور

 در بـاب  ی علمه روش مطالع ،)1392. (اکبر  ی عل ، تبار ي اکبر م؛ی ابراه ، پور ياسکندر -
 ي مجازی اجتماعيها  در شبکه یونیزی و تلو  وی راد يها   مرتبط با شبکه   يها  صفحه

  .76 ش ،یارتباط يها  پژوهشهفصلنام ،)یفی و کی کمیبی ترککردیبا رو(
 کـرد یاسـتفاده از رو   :  شـبکه  لی روش تحل  ،)1390. (نی مه ،یسی سوسن؛ رئ  ،یباستان -

  .14 ش ،رانی ایمطالعات اجتماع .باز  اجتماعات متنه کل در مطالعيها شبکه
 ،ی علـوم اجتمـاع  هفصلنام. یشناس   شبکه در جامعه   لی تحل ،)1373. ( مسعود ،یچلب -

  .6ش 
 وجـوه  ،)1395. (هـه ی وج،یمـ ی محمـد؛ ابراه  ،ياور ر هزاد ی افـسانه؛ تـوکل    ،يحاضر -

 دانش بـر اسـاس شـاخص        تیری فعال مد  ی علم يها   در حوزه  یاشتراك موضوع 
 و ي کتابــداری مطالعــات ملــیپژوهــش-ی علمــهفــصلنام. ینینــابی بتیــمرکز

  .2، ش 27 وره، د اطالعاتیسازمانده
 وی رادیابیرزا ،)1393. (ي محمدمهـد ،یی حامد؛ موال  ان،ی طالب درضا؛ی حم پور،  حسن -

ـ  و تحلیونـدي نگاشت هم پ: نترنتیدر بستر ا    ي صـدا هـاي  یتسـا   وبیفـ ی کلی
  . صدای اجالس جهاننیپنجم: تهران. رانی ای اسالميجمهور
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 ه شـبک  لی تحل ،)1393. (اهللا  یب حب ان،ی سروش؛ طباطبائ  ،ي نور ی قاض د؛ی سع ،یروشن -
ـ ر ا  د ي فنـاور  تیری و مـد   يگذار  استی س ه پژوهشگران حوز  یسندگیهم نو  . رانی
  .2 ش ،ي علم و فناوراستی سیپژوهش -ی علمهفصلنام

ـ  ن،ی زاده نجفـ مانی بهجـت، سـل    ،ي طاهر ه؛ی رق ،ي آرش؛ قضاو  زاهد، -  الـسادات؛  رهی
 اصـفهان بـر   ی دانـشگاه علـوم پزشـک   تیسا   وب یابی ارز ،)1392. ( الهه ،يمظاهر

ش ،  31 وره، د  اصفهان ی پزشک ه دانشکد همجل. یسنج   وب يبند  اساس نظام رتبه  
254.  

ـ روش تحل  ،)1393. ( محـسن  ،ی دخت بهمن  یمهسا؛ نوغان ,  نژاد یصادق -  شـبکه،   لی
 و  یشناسـ    جامعـه  ی کنفـرانس ملـ    نیدوم:  تهران ،ها  کی و تکن  ي نظر يکردهایرو

  .یعلوم اجتماع
 تی وضــعی بررســ،)1391. ( مــسعود،ي رودبــاره؛یــ رق،ی شــهرام؛ تفرجــ،یصــدق -

ـ  ی علـوم پزشـک  يهـا   دانـشگاه  يهـا   تیسا  وب  يهـا  ر اسـاس شـاخص   کـشور ب
  .2، ش 15 وره، د سالمتتیریمد. یسنج وب

 بـرز؛ ی محمدرضـا؛ درتـاج، فر   ، نـژاد  ی فلـسف  ؛ی دالور، علـ   ؛ین محمدحـس  ،یضرغام -
 در مطالعـات    يا   شبکه يها   داده لی آزمون کاربرد تحل   ،)1393. (سخن، اکرم   خوش
  .16، ش 5 وره د،یتی تربيریگ اندازه. يهمبود

 علـوم  ه هـم نویـسندگی حـوز   ه ساختار شبک،)1393. ( فاطمه ،ی باج ده؛ی فر عصاره، -
 و  يمطالعات کتابدار  ،ی اجتماع ه شبک لی تحل کردی با استفاده از رو    رانیاعصاب ا 

  .2، ش 6، سال علم اطالعات
 مجـالت و    ،یفیتـآل    هم ه شبک لی تحل ،)1392. ( محمدرضا ،ی وصف ده؛ی سپ ، فر یمیفه -

 پـژوهش و نگـارش   هنام فصل.یکی کتاب الکترونه مقاالت حوزهموضوعات هست 
  .30 ش ،یکتب دانشگاه
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 ادارات کـل  يهـا   گـاه    وب ی بررسـ  ،)1390. (ی علـ  ،یزجـ ی د ی قاسم؛ جالل  ،ینباتعل -
ـ  ا ی عمـوم  يهـا   کتابخانه  و  یرسـان    اطـالع  قـات یتحق. یسـنج    وب همطالعـ : رانی
  .2، ش 17 وره د،) کتابخانهامیپ (ی عموميها کتابخانه

 تحلیـل  يهـا  ، کنـدوکاوي در پـژوهش  )1390. (یما شـ ،ي فاطمه و مراد، فرد یننوش -
، )یسـنج   علـم نامـه  یـژه و(بررسـی مـروري   : پیونـدهاي وبـی در ایـران و جهـان    

پیـاپی   (4، سال بیست و ششم، شماره       پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات    
66(.  

ــار - ــو ک ــ ،یزين ــش، فرش ــرز،یلی و ســهدی محــسن، دان ــنج  وب ،)1388. ( فرام  یس
هـا و شناسـایی        منظـور تعیـین میـزان مـشارکت آن          دولتی کشور به   يها  دانشگاه

، سال دهم، شماره    فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی     هسته،   هاي  یتسا  وب
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