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مقدمه
گروه تروريستی داعش از آغاز فعالیتش در  7222و با گسترش اقدامات تروريستی
يژانويهي 9172مبنیبر تشکیل«خالفتیاسالمی»


زمانباصدوراعالمیه

اشهم

المللی

بین
هايمخربگستردهينظامیوسايبريزدهوبه

تاکنوندرسراسرجهاندستبهعملیات
شدهترينسازمانهايتروريستیجهانبدلشدهاست .
يکیازشناخته 
اينسازماننسبتبهگروههايتروريستیپیشازخوددرشبکههاياجتماعیآنالين

ايرادراينرسانههاباهدفپروپاگاندا،


هايگسترده

يفعالیت
موفقترعملومجموعه

عملیاتروانیونیزتأمینوجذبنیروهايداوطلبجديد،ساماندهیوعملیاتیکرده

)شبکهياجتماعیتويیتررا«قلبتحرکات

است(.)Nissen, 2014جوزفشاهین9177(7
درصدازگرههاي

میداندوطبقيافتههاياو 27
اجتماعیآناليناينسازمانتروريستی» 
جهادگرايهوادارگروهتروريستیداعشدرشبکهياجتماعیآنالينتويیتراززبانعربی

توجه،ناکامیدولتهادرتوقففعالیتهاي


يقابل

کنند.نکته

برايتولیدمحتوااستفادهمی
رسانیوارتباطیآنهابوده


ياطالع

هاياجتماعیآنالينوقطعزنجیره
اينگروهدرشبکه
طوريکهطبقگزارششاهین()9177تنهاظرف

است( )Badawy & Ferrara, 2018
.به
مدت سه هفته در بازهي زمانی پژوهش اين محقق 22 ،درصد از حسابهاي کاربري
منتسببهرهبرانسازمانتروريستیداعشتوسطشبکهياجتماعیتويیترمسدودشد،اما

در سال  9172اعضاي اين سازمان همچنان در اين شبکهي اجتماعی آنالين حضور و
فعالیتداشتند .
بهرغمتحقیقاتانجامشدهدرخصوصفعالیتهايگروهتروريستیداعشبربستر

تويیتربااستفادهازروشتحلیلشبکههاياجتماعیدرجهان(مانند Shaheen, 2015:و

اند،درايرانعمدهيتحقیقات


تاآنجاکهنگارندگانمطلع
)Bodine-Baron et al. 2016
انجامشده در زمینهي فعالیتهاي گروه تروريستی داعش در شبکههاي اجتماعی آنالين

(مانند :دهشیري و جوزانی کهن7922 ،؛ فاضلی و ديگران7921 ،؛ فرهنگی و عباسی،
)،جنبهيغیرساختارگرايانهداشتهواز روشهايیمانندتحلیلاسنادي،تحلیلمحتوا

7925
1. Joseph Shaheen
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اند.اينروشهاعمدتاًمبتنیبرمطالعهيمتنومحتوابودهو


وتحلیلگفتماناستفادهکرده
در کشف ساختارهاي روابط و نیز مطالعهي تعداد گستردهاي از اتصاالت و دادههاي
شبکهاي،ناتوانومحدودند.ايندرحالیاستکهتشخیصاينکهيککمپینتروريستی

افتد،قدماولمقابلهبا(يامطالعهي)تروريسماست( Bargar


آنالينکجايشبکهاتفاقمی

 .)et.al, 2019
هدف از پژوهش حاضر نیز ،استخراج ويژگیهاي ساختاري شبکهي کاربران
عرب زبانهوادارداعشدرتويیتر(بهبیانديگر،تعیینمحلرخدادنکمپینتروريستی)،

فارغ از محتواي منتشره ،تبیین کارکردها و محدوديتهاي اين ساختار براي کاربران
لحاظسنجههايمرکزيتبود .


هايکلیدياينشبکهبه

مذکوروکشفگره
منظورپاسخگويیبهسؤاالتزيرانجام

درنتیجهمحققاناينپژوهشِاکتشافیرابه
دادند :
انعربزبانگروهتروريستیداعشدرتويیترچهساختاريدارد؟

.شبکهيکاربر

7
.ساختارشبکهيکاربرانعربزبانگروهتروريستیداعشدرتويیترچهکارکردها

9
ايدراختیارگروهتروريستیداعشقرارمیدهد؟ 


هايبالقوه

ومحدوديت
 .9مرکزيترين گرهها در شبکهي کاربران عربزبان گروه تروريستی داعش در
تويیتر،کدامگرههاهستند؟ 


پیشینهی پژوهش
پیشینهی پژوهش در ایران
در ايران عمدهي تحقیقات انجامشده در حوزهي فعالیتهاي گروه تروريستی داعش
هايیمانندمطالعهياسنادي،گراندتئوري،

درشبکههاياجتماعیآنالينبااستفادهازروش
لگفتمانبودهاند .

تحلیلمحتواوتحلی
شبکهيسلولهايتروريستیداعش
دهشیريوجوزانیکهندرمقالهايباعنوان« 

در آسیايمرکزي» بهبررسیاسنادي وتبیین«چگونگیعملکردداعشدربسترفضاي
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مجازي»،شاملتاريخچه،هواداران،محتوايتولیدي،رسانههاياجتماعیمورداستفادهو
هوادارانداعشپرداختند(دهشیريوجوزانیکهن .)7922،
مزيتها و کارکردهايشبکههاياجتماعی

فاضلی وديگراندرمقالهاي باعنوان«
بااستفادهازروشگراندتئوريومطالعهياسناديبهبررسی

برايگروههايتروريستی»

مزيتها ،کارکردها و اهداف فعالیت گروه تروريستی داعش در شبکههاي اجتماعی

آنالين تويیتر وفیسبوکپرداختند ومجموعهيراهکارهايیبرايمقابله باتروريسم در
شبکههاياجتماعیآنالينپیشنهاددادند(فاضلیوديگران .)7921،
فرهنگی و عباسی در مقالهاي با عنوان «طراحی مدل مقابله با چالشهاي تروريسم
هايناشیازتروريسمرسانهاي

ايدرشبکههاياجتماعی»باروشاسناديبهچالش


رسانه
در شبکههاي اجتماعی (با تمرکز بر تويیتر و فیسبوک) پرداختند و مدلی تحت عنوان
باکاربردکنترلخشونتوافراطیگرايیدرشبکههاياجتماعی

دروازهبانیخودگزين»

«
آنالين،پیشنهاددادند(فرهنگیوعباسی .)7925،
تحلیلعملکردداعشدربهکارگیريسهنسل

فروامیديدرمقالهايباعنوان«

مراد 
ي
وب»  به بررسی عملکرد گروه تروريستی داعش در استفاده از امکانات و
هايمرتبطباسهنسلوبپرداختند.آنهابهايننتیجهرسیدندکههرچند

سیاستگذاري

داعشبهلحاظسرزمینیبهپايانرسیدهاست،درفضايمجازيهمچنانحیاتیخطرناک

دارد(مراديفروامیدي .)7925،


پیشینهی پژوهش در جهان
جوزف شاهین 7در سال  9177تحقیقی را به سفارش ناتو دربارهي فعالیتهاي گروه
تروريستی داعش در شبکههاي اجتماعی با عنوان «شبکهي ترور :چگونه داعش از
شبکههاي اجتماعی انطباقی براي انتشار پیامش استفاده میکند» انجام داد و منتشر کرد
(. )Shaheen, 2015اودرتحقیقخودبهايننتیجهرسیدکه گروهتروريستیداعشاز
شبکهي اجتماعی آنالين تويیتر بهعنوان اصلیترين پايگاه خود در رسانههاي اجتماعی

1. Joseph Shaheen
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کند.همچنیناودريافتداعشدرشبکههاياجتماعیآنالينباتشکیلچندين

استفادهمی
شبکهي کوچک ارتباطی به ساختار ارتباطیاي قابلانعطاف و مقاوم در برابر کلیهي

مقابلههاي دولتها دستيافته است و از طريق فرآيندي پنج مرحلهاي که شاهین آن را

ندوباانتشارآغازشدهوبابازپرسازيخاتمهمیيابد،فعالیتهاي

«فرآيند»DEERمیخوا
میدهد .
هاياجتماعیسامان 

خودرادررسانه
داعشوپلتفرمهاي

درمقالهايباعنوان«

«رايانتیموتیجاکوبز»7درآوريل 9177
رسانههاي اجتماعی» ،طی بررسیاي بر پنج جنبهي ويژهي فعالیتهاي گروه تروريستی
داعش در رسانههاي اجتماعی (شامل اهداف و روشهاي نیل به اين اهداف ،توسعهي
هايیکهسعیدرانتقالآنهابهمخاطبانخود


هاياجتماعی،پیام
سازمانبااستفادهازرسانه
دارند ،مخاطبان هدف داعش و پیشنهادهايی براي ارتباطات ضدتروريستی از طريق
پلتفرمهاي شبکهه اي اجتماعی) نشان داد گروه تروريستی داعش بر خالف گروههاي

تروريستی سنتیپیشاز خود(مانند القاعده)،بهشدت برپلتفرمهايرسانههاياجتماعی
متکی است و بهشدت در استفادهي از اين بستر موفق بوده است ( Jacobs, 2015,

 .)Website
مطالعهي جهادگراياندر

قالهاي با عنوان«
پارخ 9وديگران درژويیهي ،9178درم 
رسانههاي اجتماعی :نقدي بر روششناسیهاي جمعآوري داده» چارچوبی عمومی شده
براي نحوهي جمعآوري دادهها ارائه کردند که میتوانست براي فهم روشهاي
رود.آنهانشان

استفادهشدهدرهرمطالعهيرفتارتروريستیدررسانههاياجتماعیبهکار

گیريهاي انجامشده در خصوص اين چارچوبهاي روششناسانه

دادند چهطور تصمیم
سببانواعمشخصیازسوگیريسیستمیوخدشهبهروايیواعتبارتحقیقاتمیشوند.
بستر اصلی تحقیق آنها تويیتر انتخاب شد ،چراکه به بیان مؤلفان بیشتر تحقیقات
ياجتماعیآنالينانجامشدهاست.

انجامشدهدرخصوصرفتارتروريستیدراينشبکه

آنها روشهاي رايج جمعآوري دادهي موجود در ادبیات جاري که در مطالعهي

1. Ryan Timothy Jacobs
2. Parekh
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جهادگرايیدر تويیتر استفادهشدهاسترابررسی و نقدکردند .بهبیان آنهاهرفرآيند
امشدهاست،چهارفازراازسرگذرانده:
جمعآوريدادهوتحقیقیکهدراينزمینهانج 

ها،فیلترگیريواعتباردهیکهويژگیهاوکیفیت


گیري،توسعهوگسترشداده

آغازداده
هايروشهاي


دهد.سپسبهبررسیمحدوديت

تاثیرقرارمی

هايتولیدشدهراتحت

داده
جمعآوري دادهدر تحقیقهاي تروريسمموجود واثرشان بر نتايجو يافتههايتحقیقات

هايعملیاتیقابلاستفادهبراي

پرداختند؛ودرنهايتبراساساينتحلیلها،بهترينروش
آوريشده و بنابراين ،نتايج چنین تحقیقاتی را در حوزهي

بهبود کیفیت دادههاي جمع
تروريسمآنالينمعرفیکردند( .)Parekh et al. 2018
صويريدموگرافیکازحمايتکنندگانداعشدرتويیتر

برگر7ومورگان،9177،9ت
آوريشدهبودند.آنها

براساسدادههايیبهدستدادکهازسپتامبرتادسامبر 9172
جمع

يک روششناسی جديد براي کشف و توصیف حسابهاي کاربري مرتبط با داعش
شدهوتأثیرآنهابر

يحسابهايکاربريتو 
قیف


پیشنهادکردند.عالوهبراين،بهمطالعه
محدودسازي جريان اطالعات داعش در شبکهي اجتماعی آنالين داعش پرداختند
(.)Berger and Morgan, 2015
برگروپرز،9171،9فهرستیازحسابهايکاربريهوادارانانگلیسیزبانداعشرا
بازهيزمانیژوئن
کهازطريقيکحسابکاربريتويیتربهنام«»Baqiya Shoutoutدر 
هابهروشهاي


آوريوتحلیلکردند.آن

هادستيافتهبودند،جمع
تااکتبر،9177بهآن
زيانباربسیاريبهخصوصساختنمداوموسريعحسابهايکاربريجديدپسازتوقیف
يک حساب کاربري توسط کاربران هوادار داعش در تويیتر در يافتههاي خود اشاره و
آنهارابررسیکردند( .)Berger and Perez, 2016, Website

،بینهوادارانومخالفانداعشبستهبهنحوهينام

بودين-بارون 2وديگران9171،
بردن از داعش با اسم کامل عربیاش (خالفت اسالمی) يا مخفف « »ISISتفاوت قائل
1. Berger
2. Morgan
3. Perez
4. Bodine-Baron
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شدند.تحلیلواژگانیتحقیقآنهانشاندادمخالفاندرمتنهايیکهبهانتقادازداعش

میپرداختعمدتاًبهاينگروهتروريستیباواژهي«»ISISومتنهايیکهدرمدحوافتخار

يادمیکرد.عالوه

وحمايتازاينگروهنوشتهمیشدازآنباترکیب«خالفتاسالمی»

یپرداختند.
بر اين ،مخالفان داعش شش برابر موافقان آن در شرايط عادي به تويیت م 
هايچهاردستهي

ياجتماعیداعشسببتعیینودستهبنديموضوعیتويیت


تحلیلشبکه
کلی از حسابهاي کاربري شد :مسلمانان شیعه ،مجاهدين سوري ،هواداران داعش و
مسلمانانسنی.آنهااينچهاردستهرابهطورمجزامطالعهکردندتابتوانندبهخوشههاي

امالتمیانشاندستيابند( .)Bodine-Baron et al. 2016

مرکزيوتع
کانوي7وديگران،9175،تحلیلیبر«قطع»(توقیفياکنارگذاريمحتوا)واثرهايش
برحسابهايکاربريتويیتريهوادار داعش ،درمقايسه باگروههايجهادگرايیمانند

هیئت تحريرالشام ( ،)HTSاحرارالشام ،طالبان و الشبا پرداختند .آنها مشاهده کردند
هايکاربريهوادارانداعشباقطعباالتريازديگرحسابهايجهادگرامواجه

حساب
هستند که باعث روابط کمپشت و پراکندهي اين حسابهاي کاربري در مفهوم ادبیات
هاياجتماعیشدهاست.عالوهبراين،آنهاحضورپروپاگاندايداعشرادر

تحلیلشبکه
هايمیزبانیمحتواازطريقلینکهايبارگذاريشدهدر


هايديگريشاملوبسايت

پلتفرم
تويیترحسابکاربريهواداراناينگروهتروريستیتحلیلکردندوقطعمعناداريرادر
اينپلتفرمهانیزگزارشکردند( .)Conway et al. 2017


چارچوب نظری
هايعلمتحلیلشبکهياجتماعیانجامشد.

پژوهشحاضردرچارچوبسنجهها ونظريه
علمتحلیلشبکهياجتماعی)SNA( 9يکعلمنسبتاًجديداست،باريشههايیدراوايل

يگرافوگونهشناسی9


داناندرحوزه

قرنبیستمکهبردوقرنتالشوتحقیقرياضی
استوار است( .هانسن و ديگران ،9177 ،نقل شده در میرمحمدصادقی )7927 ،تحلیل
1. Conway
2. Social Network Analysis
3. Topology
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رشتهاي که بر اصول و مفاهیم
شبکهي اجتماعی ،علمی است آماري ،محاسباتی و میان 

نظريهي گراف بنا شده است و بر تصويرسازي و ويژگیهاي ساختاري ،تأکید دارد

شناسیها ،ابزارها و

( .)Freeman, 2004با گذشت سالیان ،اين علم ،سنجهها ،روش
صبهخودراپرورشدادهوبهشاخهايمستقلازعلمبدلشدهاست .

نظريههايمخصو

اساس تحلیل شبکهي اجتماعی (که با نامهاي علم شبکه يا جامعهشناسی شبکه نیز
شناخته میشود) اين است که گرههاي منفرد (که بسته به نوع شبکه میتوانند مردم،
رخدادها يا مانند آن باشند) با روابطی پیچیده اما قابل درک به هم متصلند که منجر به
تشکیل شبکهها میشود .اين شبکهها با نظمی اصولی و قوانینی ساده در همهجا حضور
دارند و زمینهاي ساختاري براي بسیاري از رخدادهاي طبیعی ،سازمانها و فرآيندهاي
اجتماعیتشکیلمیدهند( .)Ressler, 2006

خالفروشهايیمانندتحلیلمحتواوتحلیلگفتمان،بر

تحلیلشبکهياجتماعیبر

اين پیشفرض استوار است که وضعیت جايگیري افراد درون يک شبکه از روابط،
هاست(وبهطبع،میزاندسترسیآنانبهسرمايههاي


يآن

يمیزانقدرتبالقوه
تعیین 
کننده
چهدرونومیانروابطمیگذرد(يعنی


جايتمرکزبرآن

درجرياندرشبکه)وبنابراين،به
محتوا) ،نگاهی ساختاري و از باال به پديدههاي اجتماعی میاندازد ( & Wasserman
& Faust, 1994; Rington et al. 2005, Cited in Catanese et al. 2010, Borgatti
 .)Kidwell, 2011; Borgatti & Halgin, 2011; Hansen et al. 2011

تاکیديويژهدارد؛بدينمعناکه

روشتحلیلشبکههاياجتماعیبرمفهوم«بالقوه»
میتوانند»نقشیکلیدي
اشغالکردهاند «،

هايمرکزيرادريکشبکه 


افراديکهجايگاه
کهپیشازايننیزذکرشد،ازاينروش

درساختارآنشبکهايفاکنند.برايناساس،چنان
بهعنوان گام نخست تشخیص گرههاي بالقوه کلیدي جهت انجام ساير تحقیقات محتوا

محوراستفادهمیشود .

در تبیین يافتههاي حاصل از روش تحلیل شبکهي اجتماعی ،از واژگانی تخصصی
شکلیخالصهدرادامهمیآيد .

شودکهبخشیازآنهابه


استفادهمی
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اصطالحات تحلیل شبکهی اجتماعی
9
ياجتماعیاستکهبستهبهشبکهي


يگرافوشبکه

بلوکسازنده
گره :گره7ياتارک

مورد تحلیل ،میتواند يک فرد ،کشور ،گروه يا حتی يک مقالهي علمی باشد
( Wasserman & Faust, 1994; Hansen et al. 2011; Tsvetovat & Kouznetsov,

کهي اجتماعی
 .)2011در تحقیق حاضر منظور از گره ،حساب کاربري يک فرد در شب 
آنالينتويیتراستورويگرافبهشکلنقطهنشاندادهمیشود .
دوگرهرابههممتصلمیکند.يکپیوند،هرشکلیازروابطيا

پیوند :يکپیوند9يالبه2
اتصاالت میان دو گره است .پیوندها میتوانند متقارن ،نامتقارن ،يکطرفه (مانند
دنبالکنندگی يا دنبالشوندگی) ،دوطرفه (مانند رابطهي دوستی در شبکهي اجتماعی

آنالين فیسبوک) ،جهتدار (مانند دنبالکنندگی در تويیتر) ،غیرجهتدار ،وزندار و
بیانمیکنند.

بی وزنباشند.تعدادپیوندهاييکگرهرادرادبیاتشبکهبامفهوم«درجه»

در پژوهش حاضر منظور از پیوند ،روابط دنبالکنندگی يا دنبالشوندگی میان دو گره
است .
7
يکشبکهوتماملبههايی

،زيرمجموعهايازگرههاي

مؤلفه و زیرگراف:يکزيرگراف

هامیتوانديکزيرگراف


کنند.هرگروهازگره

هارابههممتصلمی

استکهاينگره
هايیازشبکهاندکه

(يابهزبانسادهتر،مؤلفهها)بخش

تشکیلدهد.زيرگرافهايمؤلفه 1

بهيکديگرمتصلنیستندوازهمجدايند( .)Tsvetovat & Kouznetsov, 2011
تراکم :تراکم 5تعدادپیوندهايموجوددرشبکهنسبتبهکلروابطممکناست.تراکم
شبکه عددي بین صفر و يک است که نشان میدهد گرهها چهقدر خوب به هم متصل
يشبکه(تعدادگرهها)و


.میاناندازه
شدهاند()Hansen et al. 2011; Lewis et al. 2008

1. Node
2. Vertex
3. Tie
4. Edge
5. Subgraph
6. Component
7. Density
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طهي عکس وجود دارد و درواقع هرچه شبکه بزرگتر باشد،
تراکم ،بهطورمعمول ،راب 
.محاسبهيتراکمدريک

ترمیشود()Tsvetovat & Kouznetsov, 2011


تراکمآنکم
انجاممیشود .

شبکهازطريقفرمول7
فرمول  .0فرمول محاسبهی تراکم شبکه

که درآن  Dتراکم L ،مجموعتعدادپیوندهايموجود و  gتعدادکلپیوندهاي درون
شبکهاست .
سنجهيمرکزيتنزديکی7توسطسابیدوسی9درسال7211ايجادشد

مرکزیت نزدیکی:
مسافتمیانگینمیانيکتارکوتمامتارکهايديگرشبکهرا

()Sabidussi, 1966که
بودکهدرآنارقامباالتربهمعناينزديکی

میسنجد.نتیجهعدديمیانصفرويکخواهد

يمیانگینکمترخواهدبود( & Wasserman & Faust, 1994; Maiya


تروفاصله
بیش

.محاسبهيمرکزيتنزديکیدريکشبکه

)Bergerwolf, 2010; Hansen et al. 2011
ازطريقفرمول9انجاممیشود.
]

∑[

فرمول  .5فرمول محاسبهی مرکزیت نزدیکی

مجموعگرههايشبکهو

مرکزيتنزديکیگره g،

فاصلهي
 

کهدرآن

است.نتیجهياينفرمول،يعنی

وگرهي«»j

ژئودسیکمیانگرهي«»i


درنهايت

)ضربمیشودتانتیجهاياستانداردوبهدرصدبهدستبدهد .

در(g-1
يايناستکهبهطورمیانگینچهتعدادياز


دهنده
مرکزیت بینیت :مرکزيتبینیت 9
نشان
گره هايشبکهبرايرسیدنبهيکديگربايدازمسیريبگذرندکهيکگرهدرآنقرار

1. Closeness Centrality
2. Sabidussi
3. Betweennes Centrality
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دارد.بهبیانديگر،مرکزيتبینیتنشانمیدهديکگرهتاچهحددرحفظساختارشبکه

مؤثراستوقدرتکنترلجريانمنابعدرونشبکهرادارد.فرمولمرکزيتبینیتتوسط
فريمن7درسال7255طراحیشدکهدرفرمول9آوردهشدهاست( .)Freeman, 1997
∑
فرمول  .3فرمول محاسبهی مرکزیت بینیت

که در آن

مرکزيت بینیت گرهي «»،i

گرههاي « »jو « »kو


تعداد ژئودسیهاي پیونددهندهي

تعداد ژئودسیهاي پیونددهندهي دو گره است که شامل

بینتعامالتمیانگرههايديگر

شود.اينفرمولاحتمالاينراکهگرهي«»i

گرهي«»iمی

یتوانآنراازطريق
م 

کند.پسازمحاسبهي


درشبکهقراربگیردرامحاسبهمی
فرمول2استاندارد(بهدرصد)کرد :
]

[
فرمول  .0روش استانداردسازی مرکزیت بینیت

مرکزیت ویژهبردار :فیلیپ بوناسیچ 9در سال  9115اين ايده را مطرح کرد که تعداد
دهنده ياهمیتآنگرهدرشبکهباشد.بلکه


تواندنشان

تنهايینمی

پیوندهاييکگره،به
هايیکهيکگرهباآنهاپیونددارد،بر


عنوانيکجايگزين،بايدبراساساهمیتگره

به
پیوندهاي گره وزندهی کرد (يعنی ،مردم بهخوبی متصل شده بیش از مردم کم متصل
شده ،ارزشمندند) ( & Wasserman & Faust, 1994; Bonacich, 2007; Maiya

ايکهمرکزيتويژهبردار9بااليیدارد

 )Bergerwolf, 2010; Hansen et al. 2011
.گره
هايبسیاريمتصلاند .


هايبسیاريمتصلاستکهخودشانبهگره

بهگره
دهندهيايناستکهاطرافیانيکگرهتا


بندينشان

بخوشه
ضریب خوشهبندی :ضري
اند.برايمثالدرساختارهايفامیلیشاهدضريبخوشهبنديباالو


چهحديبههممتصل
1. Freeman
2. Philip Bonacich
3. Eigenvector centrality
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ايشاملضريبخوشهبنديپايینهستیم( Wasserman & Faust,


درساختارهايستاره

 .)1994; Hansen et al. 2011; Tsvetovat & Kouznetsov, 2011
نشانمیدهدهردوگرهدر

فاصلهيژئودسیکمیانگین 7

فاصلهی ژئودسیک میانگین:
طورمتوسطبرايرسیدنبههمازچندگره بايدبگذرند.اينفاصلهرادرادبیات


شبکهبه
تحلیلشبکهباجستيادرجهنشانمیدهیم .


روششناسی تحقیق
هايتروريستیبرايمطالعهبااستفادهازتحلیلشبکهياجتماعی


سازمان
بنابهاعتقادرسلر«9
بسیار مناسبند ،چرا که از شبکههايی از افراد تشکیل شدهاند که بین کشورها ،قارهها و
وضعیتهاي اقتصادي پل میزنند و بر اساس يک ايدئولوژي خاص شکل گرفتهاند...

تحلیل شبکهي اجتماعی میتواند اطالعات مهمی دربارهي خصوصیات منحصربهفرد
سازمانهايتروريست،ازمسايلیمانندجذبنیروازطريقشبکه،تکاملشبکهوانتشار

عقايدتندرويانه،بهدستدهد )Ressler, 2006(».
برهمیناساسدرپژوهشحاضرازروشتحلیلشبکههاياجتماعیبراياستخراج

شبکهي کاربران عربزبان هوادار داعش در تويیتر استفاده شد.
و تحلیل ساختاري  
ازآنجاکه بنا بر گزارش شاهین ( 27 )9177درصد از گرههاي هوادار گروه تروريستی
ينمونهياين


کردند،جامعه

داعشدرتويیتراززبانعربیبرايتولیدمحتوااستفادهمی
پژوهشازمیانکاربرانعربزبانهوادارگروهتروريستیداعشانتخابشد.چنانکه

)گزارشکردهاند،کاربرانهوادارداعشدرتويیترازنام

بودين-بارونوديگران(9171
برايتولیدمحتواواشارهبهآناستفادهمیکردند.

کاملاينگروهيعنی«خالفتاسالمی»
بر اين اساس محققان براي تعیین گرههاي آغازين جهت خزش در شبکه از کلمههاي
المجاهدفیسیبلاهلل»استفادهکردند .

کلیدي«خالفهاالسالمیه»«،الدولهاالسالمیه»«،

1. Average geodesic distance
2. Ressler
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باتوجهبهنامعلومبودنحجمجمعیت()Nمطابقفرمولکوکرانباضريباطمینان
گرهيوالدبااستفادهازکلیدواژههايمذکورپايششدند.بهسبب
 27درصد،تعداد  982
يپژوهش،هريکازحسابهايکاربري


هايوالدباحوزه

مینانازمرتبطبودنگره
اط
گره هايوالدازنظرتصويرپروفايل ومحتوايمنتشرهبررسیشدند.شبکهي حاصلاز

درجهوبروندرجه)بود.نظربه


پیوند(درون
گرههايوالدشامل 71758گرهو 911879

رگروهتروريستیداعشبهگرههاينامرتبطیمانندخانوادهو

احتمالاتصالگرههايهوادا

يوالدوادغامشبکهيروابطآن


گیريازيکگره

عمومکاربران،پسازهرمرحلهنمونه
ترازدرجهيمیانگینکل

هايیبادرجهيپايین


هايپیشین،گره

يروابطگره

گرهباشبکه
گرههاي نمونه،فیلتر وازشبکهحذف شدند (روشگلولهي برفیدرجهاي،ن.ک .به:

يشبکهينمونه،ازجمعیتشبکهبهروشجزيره،


).پسازتهیه
میرمحمدصادقی7927،
درجهتهیهشد.بهبیانديگر،کلیهيگرههايیکهدراينشبکهتعدادپیوندهايی

فیلتر 9
داشتندازشبکهحذفشدند.شبکهينهايی 7شامل تعداد 5887نفرو2295

کمتراز 9

افزارنودايکسال9واردوسنجههايدرجه،مرکزيتبینیت،مرکزيتنزديکی،


پیونددرنرم
رنکتمامگرههامحاسبهشد.قطرو

بردار،تراکم،ضريبخوشهبنديوپیج


مرکزيتويژه
فاصلهي ژئودسیک میانگین شبکه محاسبه شد و نمودارهاي هريک از سنجههاي الزم

اليکنرمافزارتخصصیتحلیلشبکههاياجتماعیاست


افزارنوديکس

کشیدهشد.نرم
اضافهمیشود.دلیلاستفاده

ايبهنرمافزارمايکروسافتآفیساکسل9


صورتافزونه

کهبه
افزار،امکانتعريففرمولهايدلخواهونیزکاربرپسنديآندرمحیطويندوز


ازايننرم
بود .

.فايلشبکهازطريقلینکزيرقابلبازيابیاست1:
http://s11.picofile.com/file/8406863734/NodeXLGraph1.xlsx.html
2. NodeXL
3. Excel MS Office
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بحث اصلی
هايساختاريشبکهيکاربرانعربزبان

هدفازپژوهشحاضر)7(،استخراجويژگی
هوادار داعش در تويیتر )9( ،تبیین کارکردها و محدوديتهاي اين ساختار براي گروه
)کشفگرههايکلیدياينشبکهبهلحاظسنجههايمرکزيتبود .

تروريستیداعشو(9

ویژگیهای ساختاری شبکه
گرهيوالد،پسازفیلترينگ9درجه،از5887گرهو
شبکهياستخراجشدهازپايش 982

نشانمیدهد،اينشبکهساختاريبهشدت

شدهبود.چنانکهجدول 7


پیوندتشکیل
 2295
نامتراکم(باتراکم)1/11171داشتکهدرآن 95خوشه(مؤلفه)باپیوندهايیضعیف،به
يکديگرمرتبطشدهبودند.تراکم1/11171بدينمعنابودکهازهر711هزارامکانپیوند

پیوندمیانکاربرانشبکهيمذکور،برقرارشدهبود .

درشبکه،تنها71
جدول  .0خصوصیات شبکهی کاربران عربزبان هوادار داعش در توییتر.
نوع گراف



جهتدار

تارکها 


 5887

لبهها 


 2295

مؤلفههايمتصل 


 95

جداافتادهها 


1

بیشترينتارکدريکمؤلفهيمتصل 


 5887

بیشترينلبهدريکمؤلفهيمتصل 


 2295

نرخپیوندمتقابل 

 1/772

قطرشبکه 

 71

فاصلهيژئودسیکمیانگین 


 2/89

تراکمگراف 

 1/11171

درجهيمیانگین 
درون 


 7/989

درجهيمیانگین 
برون 


 7/989
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هايتخصصیوموضوعمحور،بهسببوجود

باتوجهبهاصلهمريختی،7درمرکزشبکه
هايمشترکمیانکاربران،پیوندهايمتقابلفراوانیمیانگرههاي


عاليق،ساليقوانگیزه
مرکزي اين خوشهها شکل میگیرد ( .)McPherson et al. 2001در نتیجه ،تراکم در
چنین شبکههايی معموالً باال و بهطور میانگین حدود  1/17خواهد بود (ن .ک .به:
میرمحمدصادقی)7927 ،؛ اما بهرغم وجود انگیزهها و عاليق مشترک (اصول اخالقی و
ارزشی گروه تروريستی داعش) ،تراکم شبکهي موردمطالعهي اين پژوهش ،بسیار پايین
است .قطر و فاصلهي ژئودسیک میانگین نسبتاً باالي اين شبکه (قطر  71و فاصلهي
)،نشانازوجودساختاريهرمیداردکهدرآنبهدلیلی(کهدرسطوح

ژئودسیک2/89
ديگر پژوهش ،قابلبررسی است) میان گرههاي مرکزيِ شبکه ،پیوند برقرار نشده و
دهندهيايناستکهدورترينافراداين

شبکهايعمیقشکلگرفتهاست.قطر  71
نشان

شبکه براي رسیدن و ارتباطگیري با يکديگر بايد از  71نفر واسط عبور کنند .فاصلهي
دهدبهطورمتوسطهردوفردِمستقردراينشبکهحدود


نشانمی
ژئودسیکمیانگین2/89
کلشبکهي

پنجنفرواسطمیانخوددارند.درمقايسهبافاصلهيژئودسیکمیانگین9/52

فیسبوک ( )Backstrom et al. 2012که از کاربرانی با ساليق و عاليق يکسر متفاوت
اينشبکهبسیارباالبهنظرمیرسد.ازسوي

تشکیلشدهاست،فاصلهيژئودسیک 2/89

ديگردرشبکههاياجتماعینرمال،بهدلیلوجودخاصیت«جهانکوچکی»،بهرغموجود

تعداد باالي گرهها ،قطر و فاصلهي ژئودسیک میانگین بسیار پايین میآيد ( Newman,

هايمتعلقبهخوشههايمتفاوتشبکه،


هايی،وجودپیوندمیانگره
.)2018درچنینشبکه
کند.قطروفاصلهيژئودسیک

مسیرجرياناطالعاترادراينشبکههاتسهیلوکوتاهمی
يکاربرانعربزبانهوادارداعشدرتويیتر،حاکیازعدماستقرار


میانگینباالدرشبکه
خاصیت جهانکوچکی و شکلگیري ساختاري عمیق و هرمی است .اينکه چنین
ساختاريبهچهدلیلبه وجودآمدهاست،نیازمندتحقیقاتمحتوايیوتاريخیدرسطوح

ديگر است .پژوهشهاي بسیاري که در دههي نخست قرن  97انجام شدهاند ،گزارش
هايشبهنظامیدارايساختار


يمذکور،نهتوسطسازمان

تتروريستیدوره
کردهاندحمال

1. Homophily
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هرمی ،بلکه توسط چارچوبهاي اجتماعی کوچک ،غیررسمی و غیرهرمیاي داراي
ساختاريچابک،انطباقپذيروپوياانجامشدهبودند( McAllister, 2004; Sageman,


).برخالفتحقیقاتدههينخستقرن،97شاهین()9177درپژوهشخود

2004, 2008
دربارهي شبکهي کاربران عربزبان هوادار داعش در تويیتر ساختاري سلسلهمراتبی،

پراکنده و متشکل از خوشههاي مختلفی را گزارش کرد که با يکديگر پیوندي ضعیف
داشتند.شکل،7گرافکاربرانموضوعاينپژوهشرانشانمیدهد .

شکل  .0گراف شبکهی کاربران عربزبان هوادار داعش در توییتر.



خوشهي(سلول)اينشبکهازمرکزبهپیرامون،

قابلتشخیصاست95،
چنانکهدرشکل 7

اتصالیزنجیروارداشتندکهبهرغمعدمايجادپیوندبااعضايسايرخوشهها،توسطتعداد

هايمرکزيتر(باالدست)درارتباطبودند.دوشاخصمیانگین

معدوديپلارتباطیبا 
گره
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درجهي  7/989نشان میدهد هر فرد در شبکهي هواداران
دروندرجه و میانگین برون 

طورمیانگینتنهايکدنبالکنندهداردوتنهايکنفررادنبال

عربزبانداعشدرتويیتربه

پسازحذفگرههايزائدوحشووفیلترينگ9

میکند(الزمبهذکراستعدد 7/989

درصدياينشبکه،میتوان

درجهبهدستآمدهاست).باتوجهبهنرخپیوندمتقابل 77
ايهرمیمواجهیمکهدرآنافرادبهطورزنجیرواريکديگر


چنیننتیجهگرفتکهباشبکه
بالکنندگان خود احساس
را دنبال کرده و لزومی براي ايجاد ارتباطات دوسويه با دن 
بیانديگر ،ضمن تأيید يافتههاي شاهین ( )9177يافتههاي اين پژوهش نیز،
نمیکنند .به 

ساختاريهرمیومتشکلازخوشههاينامتمرکزراگزارشکردکهبايکديگرحداقل
ازيکديگرمتمايزشدهاند .

اتصالراداشتند.تعداديازاينخوشههادرشکل9




شکل  .5خوشههای گراف شبکهی کاربران عربزبان هوادار داعش در توییتر با رنگ یا دایره
تفکیک شدهاند.
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کارکردها و محدودیتهای ساختاری
کارکردهايبالقوهيمختلفیرا

ساختارهرمی،نامتراکمومتشکلازخوشههاينامتمرکز،

در اختیار شبکهي روابط هواداران عربزبان داعش در تويیتر قرار میداد .جدول 9
طورخالصهنشانمیدهد .


هايچنینساختاريرابه

کارکردهاومحدوديت
جدول  .5کارکردها و محدودیتهای ساختار شبکهی کاربران عربزبان هوادار داعش در توییتر.
کارکردها

محدودیتها



انعطافوپايايیکلیتشبکه



نامناسببرايپروپاگاندا



سرعتواکنشبهعواملبیرونی



نامناسببرايعضوگیري



حفظناشناسی 



افزايشبیاطالعیوعدماطمینان




افزايشامکانتحريفاطالعات 

کارکردها
ساختار تمرکزگرا فینفسه از توان انطباقی پايینی برخوردار و بهآسانی قابلشناسايی و
بدينمعنا که به دلیل تعدد پیوند میان گرهها در چنین ساختاري ،با
مسدودسازي است  .
توانبهگرههايکلیدي


هاواستخراجپیوندهايآنان،می
شناسايیتعدادمحدوديازگره
ومرکزيچنینساختارهايیدستيافت.تحقیقات بسیاريمانندشاهین(،)9177آلیو
يآگاهانهيگروهتروريستیداعشاز


)بهاستفاده
ديگران(،)9171پارخوديگران(9178
منظورغلبهبرتأثیراتمخالفبیرونیوحفظزنجیرهي


ساختاريغیرتمرکزگرادرتويیتربه
انتشار محتوا تأکید کردهاند .به عقیدهي رودريگز ( )9117پیوندهاي ضعیف میان
هايگروههايتروريستی،مزاياياستراتژيکمهمیبرايآناندارد؛اينساختاربه


خوشه
هاسببمیشودگروه،


بخشدودرصورتانهداميکیازسلول

ترمی
آنهاانعطافیبیش

شانسبیشتريبراينجاتداشتهباشدوکمتردرمعرضديدقراربگیرد.همچنیندر

صورتحذفيامسدودسازيبرخیازاعضاياخوشههايشبکه،خسارتچشمگیريبه
کل شبکه وارد نمیشود و بدنه از پايايی بااليی برخوردار است .از سوي ديگر ،وجود
خوشههايی با اشتراک پايین و نیز تعداد باالي گرههايی که هريک در خوشهي خود
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هايباالدست)،بهگمنامیگرههاياصلیاين

اند(يعنیپلهايارتباطیباخوشه


مرکزي
بیانديگر ،در صورت دسترسیبهاطالعات وحسابکاربري يک
شبکه کمککند .به 
عضواينشبکهواستخراجپیوندهايآن،بهدلیلعمقزيادشبکه،نمیتوانبهراحتیبه

گرههايمرکزيِآندستپیداکرد .


محدودیتها
جمعآوري
نیسن()9172اهدافاصلیحضورداعشدرشبکههاياجتماعیآنالينرا« 
میداند .
اطالعات،انتخابهدف،پروپاگاندا،عضوگیريوجذبسرمايه» 
اموري نظیر پروپاگاندا ،عضوگیري و جذب سرمايههاي مردمی ،نیازمند استقرار
کهدروندرجهيمیانگین7/989


ساختاريباحداکثرتعدادپیوندباعموماست؛حالآن
شبکهي موجود با میانگین  7111فالووري گزارش شده توسط برگر و مورگان ()9177

بازهيزمانیاينپژوهش(بهمنواسفند
.دلیلاينامرمیتوانست 

فاصلهايبسیارداشت

 ) 7925باشد که مقارن با دوران افول داعش و حمالت گسترده و همهجانبه به مواضع
فیزيکیاينگروهدرکشورهايسوريهوعراقبود.چنانکهبرگروپرز()9171گزارش
کردهاند،فعالیتهايعمومیگروهتروريستیداعشدرتويیترازسال 9171متوقفشده

است .بر اين اساس ،ساختاري که برگر و مورگان ( ،)9177فرآيند عضوگیري و
پروپاگانداي داعش را با توسل به آن ممکن میدانستند ،يعنی وجود قشري از کاربران
ياستخراجشدهتوسطاينپژوهشبهساختاريمنزويو

فوقفعالدراينشبکه،درنمونه

بسته تبديلشده بود که به نظر نمیرسید در اموري چون پروپاگاندا و جذب مشارکت
عموم،کارآيیداشتهباشد .
طورکلیبینتعدادافراديکهيکبستهياطالعاتیبراينیلبهمقصدبايدازآن


به
بگذرد و امکان تحريف آن بستهي اطالعاتی ،رابطهي مستقیم وجود دارد (ولوين و
ديگران .)7929 ،بر اين اساس ،هرچه فاصلهي ژئودسیک میانگین در يک شبکهي
ترخواهدشد.درشبکهي

اجتماعیباالترباشد،امکانتحريفاطالعاتدرآنشبکهبیش
بروفاصلهيژئودسیک


گیريپیوندهايمیان

دلیلعدمشکل

ياينپژوهش،به

موردمطالعه
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گیريشايعهونیزتحريفاطالعاتمحسوبمیشد.

میانگین،2/89کلشبکهمستعد 
شکل
بهدلیل ساختار هرمی و پیوندهاي محدود هر گره در شبکهي مذکور ،از يکسو امکان

زنندگانمیانخوشهها)وجود


هايواسط(پل

تحريفوحتیحذفاطالعاتازسويگره
داشت و از سوي ديگر ،مسیري براي رفع ابهام يا عدم اطمینان بهجز خودِ اين گرههاي
واسطايجادنشدهبود.برايناساس،اگربههردلیل(مرگ،دستگیري،توقیفحساب
يواسطقطعيادستکاريمیشد،ساختارموجود


کاربريو)...ارتباطيکخوشهباگره
راهیبرايرفععدماطمینانياحفظارتباطآنخوشهباکلشبکهنداشت .

گرههای مرکزی
ياجتماعی،میزاناهمیتبالقوهييکگرهبراساسجايگاهیکه


ادبیاتتحلیلشبکه
در
درساختارشبکهاشغالکردهاستوتوسطمجموعهسنجههايمرکزيتبیانمیشود)7(:

مرکزيتدرجهاي(تعدادپیوندهاي يک گره))9( ،مرکزيتبینیت(تعداد گرههايی که

براي دسترسی به يکديگر ،راهی بهجز عبور از آن گرهي خاص ندارند) )9( ،مرکزيت
نزديکی (فاصلهي میانگین يک گره با کل گرههاي شبکه) و ( )2مرکزيت ويژهبردار
کهتحلیلشبکهي


يمهماين

هايمتصلبهيکگره،خود،چندپیونددارند).نکته

(گره
يساختاريدربارهييکگره

اجتماعیفارغازمحتوايارتباط،تنهابابررسیويژگیها

ياجتماعیتنهابهبیانايننکتهمیپردازدکه


کند؛بنابراين،نتايجتحلیلشبکه

قضاوتمی
کسبسرمايهياجتماعیرادر

يکگرهيخاصباتوجهبهجايگاهشدرشبکه«امکان»

آنشبکهدارد.ازديدتحلیلگرانشبکه،کنشگريکهبهشکلیمعنادارپیوندهايبیشترو

مهمترينسبت به سايراعضا دارد(سطح بااليمرکزيت)دربسیارياز موارد ،میتواند

مسئول هماهنگی فعالیتهاي گروه بوده و توانايی بیشتر و آسانتري در دستکاري
جريان اطالعات در گروه داشته باشد ( .)Koschade, 2006چنین مراکز قدرتی (که به
ايشان ،بلکه به اين
میگويند) نهتنها بهدلیل سطوح باالي مرکزيت درجه 
آنها «هاب  »7

دلیلکهکل بخشهايشبکه برايارتباط باهم به وجودآنها وابستهاند(سطوح باالي
مرکزيت بینیت) ،جزو مهمترين گرههاي شبکه محسوب میشوند .کنشگرانی که در
1. Hub
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توانندقدرتبسیاريکسبکنندوبراي


د،می
مکانهاياستراتژيکومهمشبکهقراردارن

محسوبمیشوند .

نجاتوحیاتگروه،ضروري

يگرههايشبکهيهوادارانعربزبانداعشدرتويیتر


محققانپژوهشحاضرکلیه
را بهلحاظ سنجههاي مرکزيت تحلیل کردند که بهسبب رعايت اخالق تحقیق و اصل
گمنامی ،از انتشار نام آنها معذورند .شکل  9توزيع گرههاي اين شبکه را با فیلتر

ترازدودنبالکنندهداشتند)وبه

(حذفگرههايیکهدراينشبکهکم

درجهي 9
درون 

هانشانمیدهد .


هايمرکزيتآن
تفکیکويژگی



شکل  3گراف شبکهی هواداران عربزبان داعش در توییتر با فیلتر دروندرجهی  .5اندازهی گرهها
نمایانگر مرکزیت درجهای و وضوح ( )Opacityگرهها نمایانگر مرکزیت ویژهبردار آنهاست.
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طبق گزارش برگر و مورگان ( )9177شبکهي کاربران انگلیسیزبان هوادار داعش در
تويیتر از دو دستهي کلی گره تشکیل شده بود )7( :مروجانی با مرکزيت درجهاي باال
(کاربرانابرفعال)و() 9سايرکاربرانیکهتعدادمحدوديپیوندداشتندوحجممحتواي
عمومیِ قابل مالحظهاي تولید نمیکردند .برگر و مورگان گروه نخست را مسئول
عضوگیري و پروپاگاندا و گروه دوم را بدنهي اين گروه تروريستی دانستهاند؛ اما در
شبکهي موردمطالعهي پژوهش حاضر هیچ گرهي ابرفعالی که به تولید محتوا و

پروپاگانداي آرمانهاي گروه تروريستی داعش بپردازد ،مشاهده نشد .دلیل اين امر
هايبیرونی،سیاستهايدرونیاينگروهتروريستیياساير


توانستوجودمحدوديت

می
عواملی باشدکهدرپژوهشیديگرقابلبررسی وريشهيابیست.عالوه برآن ،گرههاي
يپژوهشحاضربهسهدستهيکلیقابلتمايزبودند:


يموردمطالعه

شبکه
هايدارايمرکزيتويژهبردارباالومرکزيتنزديکیوبینیتپايین ،

 7
.گره
 .9گرههاي داراي مرکزيت درجهاي و بینیت و نزديکی باال و مرکزيت ويژهبردار
پايین ،
هايمرکزيتدرآنهاپايینبود .

.گرههايیکهتمامیسنجه
 9

مرکزیت ویژهبردار باال و مرکزیت نزدیکی و بینیت پایین
اين گروه ،شامل کاربرانی بود که از ديد ادبیات تحلیل شبکهي اجتماعی ،میتوانستند
اعضاي کلیديِ بالقوهي شبکهي هواداران عربزبان داعش محسوب شوند .مرکزيت
هاياينگروهنشانگرعدماتصالمستقیماينگروهباعمدهي

نزديکیوبینیتپايینگره
گرههاي اين شبکه بود ،اما درعینحال ،مرکزيت ويژهبردار باالي آنها نشان میداد

پیوندهايی محدود با کاربرانی مهم در اين شبکه دارند .گرههاي زردرنگ و کوچکِ
ايندستهازکاربرانرانمايشمیدهد.اين

باالدرناحیهيمرکزيشکل 9


دارايوضوح
گرهها تعداد محدودي پیوند با گرههايی با مرکزيت بینیت (رنگ متمايل به آبی) و

يبزرگتر)باالداشتند .


اي(اندازه

مرکزيتدرجه
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مرکزیت ویژهبردار پایین و مرکزیت درجهای ،نزدیکی و بینیت باال
کاربريشانترکیبیاز«ابواسامه»وعددبود،درجايگاهرابطان

اينگروهکهعمدتاًنام
زبانداعشدرتويیترقرارداشتند.گرههاي


يهوادارانعرب

میانگروهاولوسومشبکه
بزرگومايلبهآبیرنگشکل 9کهتماماًوضوحیپايیندارند،ايندستهازکاربرانرا

نمايش میدهند .تعداد باالي دنبالشونده و نقش پلزنندگی آنها میان مرکز شبکه و
اي،نزديکیوبینیتآنهاشدهبود.ازديد


هايتابعه،سببباالرفتنمرکزيتدرجه

خوشه
سنجههاي تحلیل شبکهي اجتماعی ،اين کاربران میتوانستند بهطور بالقوه در نقش

اطالعرسانان و هماهنگکنندگان عملیاتی داعش در تويیتر عمل کنند .نظر به عدم

مشاهدهي کاربران ابرفعال در نمونهي مورد مطالعهي پژوهش حاضر که مؤيد يافتههاي

)بود،بهنظرمیرسیدتعدادبااليپیوندهايايندسته،صرفاًباکاربران

برگروپرز(9171
عضوشبکهيداعشبودهوکارکردارتباطباعموموپروپاگاندانداشتهباشد .


مرکزیت ویژهبردار ،درجهای ،نزدیکی و بینیت پایین
گروهشاملتمامیگرههايديگريبودکهدرحاشیهيشبکهقرارداشتندوکاربران

اين 

کردندوبهعنوانپیروانودستورپذيرانبالقوهمحسوبمیشدند .


يدومرادنبالمی

دسته

نتیجهگیری
هايتروريستیوبهويژهداعشدر


يگروه

ياجتماعیدرمطالعه

کاربردعلمتحلیلشبکه
جهان ،امري تازه نیست .تحلیل شبکهي اجتماعی با بررسیِ صرفاً ساختاريِ وضعیتِ
جايگیريِ کاربران درون يک شبکه ،ويژگیهاي احتمالی و بالقوهي آنان را به کمک

میکند .نگاهِ بزرگمقیاس و ساختارگرايانهي اين روش
سنجههاي مرکزيت ،پیشبینی  

بهذات ،بهعنوان گام نخست ساير سطوح
سبب شده است عالوه بر ارائهي نتايجی قائم 
کنندهي نقاط آغازين جمعآوري داده در شبکههاي اجتماعی کاربرد
پژوهش و تعیین 
داشته باشد .پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکههاي اجتماعی به بررسی
اکتشافی شبکهاي متشکل از  5887نفر و  2295پیوند از هواداران عربزبان داعش در
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تويیترپرداخت.نتايجاينپژوهشکهدربهمنماهواسفندماه 7925انجامشد،نشانداد

شبکهي کاربران عربزبان هوادار داعش در تويیتر داراي ساختاري هرمی ،عمیق و

نامتراکم است که از  95خوشهي غیرهمپوشان تشکیل شده است .اين ساختار شبکهاي،
پذيريوپايايی،چابکیونیزکمکبهحفظناشناسیگرههايکلیدياين


سببانعطاف
گروه میشد .از سوي ديگر اما محدوديتهايی نظیر کاهش قدرت پروپاگاندا و
اخودبههمراهمیآورد.داليلايجاد

عضوگیريوافزايشامکانتحريفاطالعاتراب
چنینساختارِبستهاي،خودمستلزمسطوحديگرتحقیقاست .
هايمرکزيتشبکهاي،کاربران


هايدارايباالترينسنجه

محققانضمنتعیینگره
شبکهي موردمطالعهي اين پژوهش را بر اساس ويژگیهاي ساختاري مشترکشان به سه

يکلیتقسیمبنديکردند :


دسته
هايدارايمرکزيتويژهبردارباالومرکزيتنزديکیوبینیتپايین(اعضاي

 7
.گره
کلیدي) ،
 .9گرههاي داراي مرکزيت درجهاي ،بینیت و نزديکی باال و مرکزيت ويژهبردار
پايین(رابطان) ،
.گرههايیدارايسنجههايمرکزيتپايین(پیروان) .
 9
يساختارخوشهايو


)درباره
يافتههايپژوهشحاضرنتايجپژوهششاهین(9177
نامتراکمراتأيیدکردونشاندادهمانطورکهبرگروپرز()9171گزارشکردهبودند،

ساختار شبکهي موردمطالعه نیز در بازهي زمانی انجام پژوهش ،فاقد کاربرانی ابرفعال با
ارتباطاتگستردهباعمومکاربرانبود .
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