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ی اجتماعی  تحلیل ساختاری روابط هواداران داعش در شبکه

 1ی موردی یک مطالعه آنالین توییتر:
 

 یدانشگاه آزاد اسالم ،یرشته علوم ارتباطات اجتماع یدکتر یدانشجو   یرمحمدصادقیم الدیم

 .رانیتهران، ا ،قاتیتحقواحد علوم و 
 

استاد ؛ یبهشت دیدانشگاه شه الملل نیو روابط ب یاسیاستاد گروه علوم س   قوام یعبدالعل

دانشگاه آزاد  ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س الملل نیگروه روابط ب

 .رانیتهران، ا ،یاسالم
 

دانشگاه آزاد  ،یدانشکده علوم انسان یگروه علوم ارتباطات اجتماع اریاستاد   یافسانه مظفر

 .رانیتهران، ا ،قاتیواحد علوم و تحق یاسالم

  چکیده
ايمتشکلاز(بهبررسیاکتشافیشبکهSNAهاياجتماعی)يحاضربااستفادهازروشتحلیلشبکهمقاله
هوادارگروهتروريستیداعشدرپیوندازکاربرانعرب2295نفرو5887 ياجتماعیآنالينشبکهزبانِ

تويیترپرداختهاست.هدفازاينپژوهش،کشفواستخراجساختارروابطکاربرانمذکور،بررسیمزايا
لحاظهايی(بودکهبهومعايبکارکردياينساختاربرايگروهتروريستیداعشوشناسايیافرادي)گره

هاياينبراساسيافتهشدند.محسوبمیراينشبکهدهايکلیديبالقوهعنوانگرههايمرکزيتبهسنجه
ماهتايزمانیبهمنزبانگروهتروريستیداعشدرتويیتردربازهيروابطهوادارانعربپژوهش،شبکه

هايیتشکیلشدهبودکهبايکديگروکلايباالوخوشهازساختارينامتمرکزباقطرشبکه7925اسفندماه
ونیزحفظيموردمطالعهعیفداشتند.اينساختارسببانعطاف،پايايیوچابکیشبکهشبکه،پیونديض

می مرکزيآن تعیینگرهناشناسیکاربران همچنینضمن سنجهشد. باالترين هايمرکزيتهايداراي
مشخصشدکاربرانشبکهشبکه دستهيموردمطالعهاي، سه در بندييکلیقابلتقسیمياينپژوهش،

«.پیروان»و«رابطان»،«اعضايکلیدي»هستند:

 .یاجتماع ی شبکه لیتحل تر،ییتو ،یاجتماع ی شبکه سم،یداعش، ترور :ها واژهکلید
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

سازيرفتاريگروهتروريستیداعشدرمدل».اينمقالهبرگرفتهازپاياننامهدکتريمیالدمیرمحمدصادقیباعنوان7

راهنمايیدکترعبدالعلیقوامومشاورهدکترافسانهمظفرياست.با«هاياجتماعیآنالينشبکه

:نويسندهمسئولshortstory2002@gmail.com 

mailto:shortstory2002@gmail.com
https://nms.atu.ac.ir/?_action=article&au=71792&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
https://nms.atu.ac.ir/?_action=article&au=42089&_au=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87++%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C
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 مقدمه 

 در فعالیتش آغاز از داعش تروريستی تروريستی7222گروه اقدامات گسترش با و

«خالفتیاسالمی»تشکیلمبنیبر9172ييژانويهزمانباصدوراعالمیهاشهمالمللیبین

ينظامیوسايبريزدهوبههايمخربگستردهتاکنوندرسراسرجهاندستبهعملیات

هايتروريستیجهانبدلشدهاست.ترينسازمانشدهيکیازشناخته

هاياجتماعیآنالينهايتروريستیپیشازخوددرشبکهاينسازماننسبتبهگروه

دراينرسانههايگستردهيفعالیتترعملومجموعهموفق هدفپروپاگاندا،ايرا با ها

سامان دهیوعملیاتیکردهعملیاتروانیونیزتأمینوجذبنیروهايداوطلبجديد،

قلبتحرکات»ياجتماعیتويیتررا(شبکه9177)7.جوزفشاهین(Nissen, 2014است)

هايدرصدازگره27هاياوندوطبقيافتهدامی«اجتماعیآناليناينسازمانتروريستی

ياجتماعیآنالينتويیتراززبانعربیجهادگرايهوادارگروهتروريستیداعشدرشبکه

هايهادرتوقففعالیتتوجه،ناکامیدولتيقابلکنند.نکتهبرايتولیدمحتوااستفادهمی

هابودهرسانیوارتباطیآنياطالعهاياجتماعیآنالينوقطعزنجیرهاينگروهدرشبکه

(تنهاظرف9177کهطبقگزارششاهین)طوري.به(Badawy & Ferrara, 2018است)

بازه در هفته مدتسه محقق، پژوهشاين زمانی حساب22ي از کاربريدرصد هاي

ياجتماعیتويیترمسدودشد،امامنتسببهرهبرانسازمانتروريستیداعشتوسطشبکه

 سال شبکه9172در اين در همچنان سازمان اين واعضاي حضور آنالين اجتماعی ي

فعالیتداشتند.

تروريستیداعشبربسترشدهدرخصوصفعالیترغمتحقیقاتانجامبه هايگروه

استفادهازروشتحلیلشبکه تويیتربا وShaheen, 2015هاياجتماعیدرجهان)مانند:

Bodine-Baron et al. 2016)يتحقیقاتاند،درايرانعمدهتاآنجاکهنگارندگانمطلع

زمینهانجام در شبکهيفعالیتشده تروريستیداعشدر هاياجتماعیآنالينهايگروه

 کهن، جوزانی و دهشیري 7922)مانند: ديگران، و فاضلی عباسی،7921؛ و فرهنگی ؛

هايیمانندتحلیلاسنادي،تحلیلمحتواروشيغیرساختارگرايانهداشتهواز(،جنبه7925
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يمتنومحتوابودهوهاعمدتاًمبتنیبرمطالعهاند.اينروشوتحلیلگفتماناستفادهکرده

مطالعه نیز و روابط کشفساختارهاي گستردهدر تعداد دادهي و اتصاالت از هاياي

کهيککمپینتروريستیصايناي،ناتوانومحدودند.ايندرحالیاستکهتشخیشبکه

 Bargarي(تروريسماست)افتد،قدماولمقابلهبا)يامطالعهآنالينکجايشبکهاتفاقمی

et.al, 2019.)

ويژگی استخراج نیز، حاضر پژوهش از شبکههدف ساختاري کاربرانهاي ي

کمپینتروريستی(،زبانهوادارداعشدرتويیتر)بهبیانديگر،تعیینمحلرخدادنعرب

محدوديت و کارکردها تبیین منتشره، محتواي از کاربرانفارغ براي ساختار اين هاي

هايمرکزيتبود.لحاظسنجههايکلیدياينشبکهبهمذکوروکشفگره

به اکتشافیرا گويیبهسؤاالتزيرانجاممنظورپاسخدرنتیجهمحققاناينپژوهشِ

دادند:

 زبانگروهتروريستیداعشدرتويیترچهساختاريدارد؟انعربيکاربر.شبکه7

زبانگروهتروريستیداعشدرتويیترچهکارکردهايکاربرانعرب.ساختارشبکه9

دهد؟ايدراختیارگروهتروريستیداعشقرارمیهايبالقوهومحدوديت

مرکزي9 گره. شبکهترين در عربها کاربران تروري گروه داعشدرزبان يستی

هاهستند؟تويیتر،کدامگره

 ی پژوهش پیشینه

 ی پژوهش در ایران پیشینه

عمده ايران انجامدر تحقیقات حوزهي در فعالیتشده داعشي تروريستی گروه هاي

ياسنادي،گراندتئوري،هايیمانندمطالعههاياجتماعیآنالينبااستفادهازروشدرشبکه

اند.لگفتمانبودهتحلیلمحتواوتحلی

عنواندهشیريوجوزانیکهندرمقاله هايتروريستیداعشيسلولشبکه»ايبا

آسیايمرکزي در تبیین« بررسیاسناديو بسترفضاي»به داعشدر چگونگیعملکرد
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رسانه«مجازي محتوايتولیدي، هواداران، شاملتاريخچه، و، هاياجتماعیمورداستفاده

(.7922پرداختند)دهشیريوجوزانیکهن،هوادارانداعش

مقاله ديگراندر عنوانفاضلیو کارکردهايشبکهمزيت»ايبا و هاياجتماعیها

ياسناديبهبررسیبااستفادهازروشگراندتئوريومطالعه«هايتروريستیبرايگروه

شبکهمزيت در داعش تروريستی گروه فعالیت اهداف و کارکردها اجتماعیهاها، ي

فیسبوکپرداختندومجموعه و تروريسمدرآنالينتويیتر با يراهکارهايیبرايمقابله

(.7921هاياجتماعیآنالينپیشنهاددادند)فاضلیوديگران،شبکه

مقاله عباسیدر فرهنگیو عنوان چالش»ايبا با مقابله هايتروريسمطراحیمدل

ايهايناشیازتروريسمرسانهباروشاسناديبهچالش«هاياجتماعیايدرشبکهرسانه

شبکه تحتعنواندر مدلی و پرداختند فیسبوک( و تويیتر بر تمرکز )با اجتماعی هاي

بانیخودگزيندروازه» هاياجتماعیگرايیدرشبکهباکاربردکنترلخشونتوافراطی«

(.7925آنالين،پیشنهاددادند)فرهنگیوعباسی،

کارگیريسهنسلتحلیلعملکردداعشدربه»ايباعنوانفروامیديدرمقالهيمراد

وب و« امکانات از استفاده در داعش تروريستی گروه عملکرد بررسی به

هابهايننتیجهرسیدندکههرچندهايمرتبطباسهنسلوبپرداختند.آنگذاريسیاست

،درفضايمجازيهمچنانحیاتیخطرناکلحاظسرزمینیبهپايانرسیدهاستداعشبه

(.7925فروامیدي،دارد)مرادي

 ی پژوهش در جهان پیشینه

شاهین 7جوزف سال درباره9177در ناتو سفارش به را فعالیتتحقیقی گروهي هاي

شبکه در داعش تروريستی عنوان با اجتماعی ازشبکه»هاي داعش چگونه ترور: ي

انطباشبکه اجتماعی میهاي پیامشاستفاده انتشار براي کندقی کرد« منتشر و داد انجام

(Shaheen, 2015)تروريستیداعشاز گروه ايننتیجهرسیدکه به اودرتحقیقخود .

بهشبکه تويیتر آنالين اجتماعی اصلیي رسانهعنوان در خود پايگاه اجتماعیترين هاي
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هاياجتماعیآنالينباتشکیلچندينکند.همچنیناودريافتداعشدرشبکهاستفادهمی

ارتباطیشبکه ساختار به ارتباطی کوچک قابلي کلیهاي برابر در مقاوم و يانعطاف

دستهايدولتمقابله طريقفرآينديپنجمرحلهها از استو رايافته شاهینآن ايکه

هاييابد،فعالیتندوباانتشارآغازشدهوبابازپرسازيخاتمهمیخوامی«DEERفرآيند»

دهد.میهاياجتماعیسامانخودرادررسانه

7رايانتیموتیجاکوبز» عنواندرمقاله9177درآوريل« هايداعشوپلتفرم»ايبا

اجتماعیرسانه بررسی«هاي طی جنبه، پنج بر ويژهاي فعالیتي تروي گروه ريستیهاي

رسانه روشداعشدر اهدافو )شامل اجتماعی توسعههاي اهداف، اين به نیل يهاي

هابهمخاطبانخودهايیکهسعیدرانتقالآنهاياجتماعی،پیامسازمانبااستفادهازرسانه

طريق از ضدتروريستی ارتباطات براي پیشنهادهايی و داعش هدف مخاطبان دارند،

شبکهپلتفرم گروهههاي خالف بر داعش تروريستی گروه داد نشان اجتماعی( هاياي

به )مانندالقاعده(، خود پلتفرمتروريستیسنتیپیشاز هاياجتماعیهايرسانهشدتبر

به و است استفادهمتکی در )شدت است بوده موفق بستر اين از  ,Jacobs, 2015ي

Website).

ژويیه9پارخ ديگراندر م9178يو در عنوانقاله، يجهادگراياندرمطالعه»ايبا

روشرسانه نقديبر آوريدادههايجمعشناسیهاياجتماعی: چارچوبیعمومیشده«

نحوه جمعبراي دادهي میآوري که کردند ارائه روشها فهم براي هايتوانست

هانشانرود.آنهاياجتماعیبهکاريرفتارتروريستیدررسانهشدهدرهرمطالعهاستفاده

چه تصمیمدادند انجامگیريطور چارچوبهاي خصوصاين در روششده شناسانههاي

شوند.سببانواعمشخصیازسوگیريسیستمیوخدشهبهروايیواعتبارتحقیقاتمی

آن تحقیق اصلی بیشبستر مؤلفان بیان به چراکه شد، انتخاب تويیتر تحقیقاتها تر

درخصوانجام اينشبکهشده است.ياجتماعیآنالينانجامصرفتارتروريستیدر شده

روشآن جمعها رايج دادههاي مطالعهآوري در که جاري ادبیات در موجود يي
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استفاده تويیتر بیانآنجهادگرايیدر به نقدکردند. بررسیو استرا فرآيندشده هر ها

ازسرگذرانده:امآوريدادهوتحقیقیکهدراينزمینهانججمع شدهاست،چهارفازرا

هاوکیفیتها،فیلترگیريواعتباردهیکهويژگیگیري،توسعهوگسترشدادهآغازداده

تحتداده را بررسیمحدوديتتاثیرقرارمیهايتولیدشده سپسبه هايهايروشدهد.

تحقیقجمع در نتايجآوريداده اثرشانبر و يافتههايتروريسمموجود هايتحقیقاتو

استفادهبرايهايعملیاتیقابلها،بهترينروشپرداختند؛ودرنهايتبراساساينتحلیل

داده کیفیت جمعبهبود حوزهآوريهاي در را تحقیقاتی چنین نتايج بنابراين، و يشده

.(Parekh et al. 2018تروريسمآنالينمعرفیکردند)

کنندگانداعشدرتويیترصويريدموگرافیکازحمايت،ت9،9177ومورگان7برگر

هاآوريشدهبودند.آنجمع9172هايیبهدستدادکهازسپتامبرتادسامبربراساسداده

توصیفحسابيکروش و کشف براي جديد داعششناسی با مرتبط کاربري هاي

هابرشدهوتأثیرآنقیفهايکاربريتويحسابپیشنهادکردند.عالوهبراين،بهمطالعه

شبکه در داعش اطالعات جريان پرداختندمحدودسازي داعش آنالين اجتماعی ي

(Berger and Morgan, 2015). 

زبانداعشراهايکاربريهوادارانانگلیسی،فهرستیازحساب9،9171برگروپرز

يزمانیژوئنبازهدر«Baqiya Shoutout»کهازطريقيکحسابکاربريتويیتربهنام

هايهابهروشآوريوتحلیلکردند.آنهادستيافتهبودند،جمع،بهآن9177تااکتبر

هايکاربريجديدپسازتوقیفخصوصساختنمداوموسريعحسابزيانباربسیاريبه

يافته در تويیتر داعشدر ويکحسابکاربريتوسطکاربرانهوادار اشاره هايخود

.(Berger and Perez, 2016, Websiteرابررسیکردند)هاآن

2بارون-بودين بینهوادارانومخالفانداعشبستهبهنحوه9171وديگران، ينام،

کاملعربی اسم داعشبا از مخففبردن يا ISIS»اش)خالفتاسالمی( تفاوتقائل«

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Berger 

2. Morgan 

3. Perez 

4. Bodine-Baron 
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تحلیلواژگانیتحقیقآن نشاندادمخالفاندرمتنشدند. هايیکهبهانتقادازداعشها

هايیکهدرمدحوافتخارومتن«ISIS»يپرداختعمدتاًبهاينگروهتروريستیباواژهمی

کرد.عالوهيادمی«خالفتاسالمی»شدازآنباترکیبوحمايتازاينگروهنوشتهمی

تويیتم به عادي شرايط در آن موافقان داعشششبرابر مخالفان اين، پرداختند.یبر

يهايچهاردستهبنديموضوعیتويیتياجتماعیداعشسببتعیینودستهتحلیلشبکه

حساب از داعشوکلی هواداران سوري، مجاهدين شیعه، مسلمانان شد: کاربري هاي

آن بهمسلمانانسنی. اينچهاردستهرا بتوانندبهخوشهها مطالعهکردندتا هايطورمجزا

.(Bodine-Baron et al. 2016شاندستيابند)امالتمیانمرکزيوتع

)توقیفياکنارگذاريمحتوا(واثرهايش«قطع»،تحلیلیبر9175وديگران،7کانوي

گروهبرحساب با مقايسه در داعش، هايجهادگرايیمانندهايکاربريتويیتريهوادار

( تحريرالشام الشباHTSهیئت و طالبان احرارالشام، آن(، کردندپرداختند. مشاهده ها

قطعباالتريازديگرحسابحساب مواجههايکاربريهوادارانداعشبا هايجهادگرا

باعثروابطکم پراکندههستندکه ادبیاتياينحسابپشتو مفهوم هايکاربريدر

ادرهاحضورپروپاگاندايداعشرهاياجتماعیشدهاست.عالوهبراين،آنتحلیلشبکه

هايبارگذاريشدهدرهايمیزبانیمحتواازطريقلینکهايديگريشاملوبسايتپلتفرم

تويیترحسابکاربريهواداراناينگروهتروريستیتحلیلکردندوقطعمعناداريرادر

.(Conway et al. 2017هانیزگزارشکردند)اينپلتفرم

 چارچوب نظری

ياجتماعیانجامشد.هايعلمتحلیلشبکهونظريههاپژوهشحاضردرچارچوبسنجه

باريشهSNA)9ياجتماعیعلمتحلیلشبکه جديداست، هايیدراوايل(يکعلمنسبتاً

بردوقرنتالشوتحقیقرياضی 9شناسیيگرافوگونهداناندرحوزهقرنبیستمکه

 ديگران، و )هانسن است. میرمحمد9177استوار در شده نقل ، تحلیل7927صادقی، )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Conway 

2. Social Network Analysis 

3. Topology 
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میانشبکه و محاسباتی استآماري، علمی اجتماعی، مفاهیمرشتهي و اصول بر ايکه

ويژگینظريه و تصويرسازي بر و است شده بنا گراف داردي تأکید ساختاري، هاي

(Freeman, 2004)سنجه علم، اين سالیان، گذشت با روش. وشناسیها، ابزارها ها،

ايمستقلازعلمبدلشدهاست.صبهخودراپرورشدادهوبهشاخههايمخصونظريه

ناماساستحلیلشبکه با جامعهياجتماعی)که يا شبکه نیزهايعلم شناسیشبکه

می گرهشناخته که است اين میشود( شبکه نوع به بسته )که منفرد مردم،هاي توانند

روابطیپیچیده با باشند( مانندآن يا بهرخدادها منجر هممتصلندکه قابلدرکبه اما

شبکه میتشکیل اينشبکهها همهشود. در قوانینیساده و نظمیاصولی با حضورها جا

زمینه و سازماندارند طبیعی، رخدادهاي از بسیاري براي ساختاري فرآيندهاياي و ها

.(Ressler, 2006دهند)اجتماعیتشکیلمی

هايیمانندتحلیلمحتواوتحلیلگفتمان،برخالفروشياجتماعیبرتحلیلشبکه

پیش جاياين وضعیت که است روابط،فرضاستوار از يکشبکه درون افراد گیري

هايطبع،میزاندسترسیآنانبهسرمايههاست)وبهيآنيمیزانقدرتبالقوهکنندهتعیین

گذرد)يعنیچهدرونومیانروابطمیجايتمرکزبرآندرجرياندرشبکه(وبنابراين،به

پديده به باال از و ساختاري نگاهی میمحتوا(، اجتماعی )هاي  & Wassermanاندازد

Faust, 1994; Rington et al. 2005, Cited in Catanese et al. 2010, Borgatti & 

Kidwell, 2011; Borgatti & Halgin, 2011; Hansen et al. 2011).

بالقوه»هاياجتماعیبرمفهومتحلیلشبکهروش بدين« کهتاکیديويژهدارد؛ معنا

نقشیکلیدي«توانندمی»اند،اشغالکردههايمرکزيرادريکشبکهافراديکهجايگاه

ازايننیزذکرشد،ازاينروشکهپیشدرساختارآنشبکهايفاکنند.برايناساس،چنان

نخستتشبه گام تحقیقاتمحتواخیصگرهعنوان ساير کلیديجهتانجام بالقوه هاي

شود.محوراستفادهمی

تبیینيافته روشتحلیلشبکهدر واژگانیتخصصیهايحاصلاز از ياجتماعی،

آيد.شکلیخالصهدرادامهمیهابهشودکهبخشیازآناستفادهمی
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 ی اجتماعی اصطالحات تحلیل شبکه

يياجتماعیاستکهبستهبهشبکهيگرافوشبکهبلوکسازنده 9ياتارک7گره گره:

می تحلیل، مقالهمورد يک حتی يا گروه کشور، فرد، يک باشدتواند علمی ي

(Wasserman & Faust, 1994; Hansen et al. 2011; Tsvetovat & Kouznetsov, 

شب(2011 در حسابکاربرييکفرد گره، از منظور تحقیقحاضر در ياجتماعیکه.

شود.آنالينتويیتراستورويگرافبهشکلنقطهنشاندادهمی

کند.يکپیوند،هرشکلیازروابطيادوگرهرابههممتصلمی2يالبه9يکپیوند: پیوند

می پیوندها است. گره دو میان يکاتصاالت نامتقارن، متقارن، )مانندتوانند طرفه

دنبالدنبال يا رابطهکنندگی )مانند دوطرفه شبکهشوندگی(، در دوستی اجتماعیي ي

جهت فیسبوک(، دنبالآنالين )مانند غیرجهتکنندگیدار تويیتر(، وزندر ودار، دار

کنند.بیانمی«درجه»وزنباشند.تعدادپیوندهاييکگرهرادرادبیاتشبکهبامفهومبی

روابطدنبال پیوند، از منظور پژوهشحاضر دنبالدر يا گرهکنندگی دو میان شوندگی

است.

هايیيکشبکهوتماملبههايايازگره،زيرمجموعه7يکزيرگرافمؤلفه و زیرگراف:

بههممتصلمیاستکهاينگره را هرگروهازگرهها توانديکزيرگرافهامیکنند.

اندکههايیازشبکهها(بخشتر،مؤلفه)يابهزبانساده1هايمؤلفهتشکیلدهد.زيرگراف

.(Tsvetovat & Kouznetsov, 2011بهيکديگرمتصلنیستندوازهمجدايند)

تراکم5تراکم تراکم: تعدادپیوندهايموجوددرشبکهنسبتبهکلروابطممکناست.

نشانمی يکاستکه و عدديبینصفر چهدهدگرهشبکه هممتصلها خوببه قدر

ها(ويشبکه)تعدادگره.میاناندازه(Hansen et al. 2011; Lewis et al. 2008اند)شده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Node 

2. Vertex 

3. Tie 

4. Edge 

5. Subgraph 

6. Component 

7. Density 
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به رابتراکم، بزرگطهطورمعمول، شبکه هرچه درواقع و دارد باشد،يعکسوجود تر

يتراکمدريک.محاسبه(Tsvetovat & Kouznetsov, 2011شود)ترمیتراکمآنکم

شود.انجاممی7شبکهازطريقفرمول

  
 

        
 

 ی تراکم شبکه . فرمول محاسبه0فرمول 

 آن در Dکه Lتراکم، و پیوندهايموجود تعدادکلپیوندهايدرونgمجموعتعداد

شبکهاست.

ايجادشد7211درسال9توسطسابیدوسی7مرکزيتنزديکیيسنجه مرکزیت نزدیکی:

(Sabidussi, 1966)هايديگرشبکهرامسافتمیانگینمیانيکتارکوتمامتارککه

معناينزديکیبودکهدرآنارقامباالتربهسنجد.نتیجهعدديمیانصفرويکخواهدمی

 & Wasserman & Faust, 1994; Maiyaترخواهدبود)يمیانگینکمتروفاصلهبیش

Bergerwolf, 2010; Hansen et al. 2011)يمرکزيتنزديکیدريکشبکه.محاسبه

 شود.انجاممی9ازطريقفرمول

       [∑    
 
    

 

   

]

  

 

 ی مرکزیت نزدیکی . فرمول محاسبه5 فرمول

   هايشبکهومجموعگرهgمرکزيتنزديکیگره،      کهدرآن
 
يفاصله    

نتیجه«j»يوگره«i»يژئودسیکمیانگره درنهايت      ياينفرمول،يعنیاست.

بدهد.اياستانداردوبهدرصدبهدستشودتانتیجه(ضربمیg-1در)

طورمیانگینچهتعداديازيايناستکهبهدهندهنشان9مرکزيتبینیت مرکزیت بینیت:

هايشبکهبرايرسیدنبهيکديگربايدازمسیريبگذرندکهيکگرهدرآنقرارگره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Closeness Centrality 

2. Sabidussi 
3. Betweennes Centrality 
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دهديکگرهتاچهحددرحفظساختارشبکهدارد.بهبیانديگر،مرکزيتبینیتنشانمی

تکنترلجريانمنابعدرونشبکهرادارد.فرمولمرکزيتبینیتتوسطمؤثراستوقدر

.(Freeman, 1997آوردهشدهاست)9طراحیشدکهدرفرمول7255درسال7فريمن

       ∑
 

  
    

 
     

 

 ی مرکزیت بینیت . فرمول محاسبه3فرمول 

آن در گره      که بینیت مرکزيت ژئودسی   ،«i»ي پیونددهندهتعداد يهاي

j»هايگره » k»و  و«
  
ژئودسی     شاملهايپیونددهندهتعداد استکه گره يدو

هايديگربینتعامالتمیانگره«i»يشود.اينفرمولاحتمالاينراکهگرهمی«i»يگره

توانآنراازطريقیم      يکند.پسازمحاسبهدرشبکهقراربگیردرامحاسبهمی

استاندارد)بهدرصد(کرد:2فرمول

               [            ] 
 . روش استانداردسازی مرکزیت بینیت0فرمول 

بوناسیچ بردار: مرکزیت ویژه 9فیلیپ سال تعداد9115در که کرد مطرح را ايده اين

ياهمیتآنگرهدرشبکهباشد.بلکهدهندهتواندنشانتنهايینمیپیوندهاييکگره،به

هاپیونددارد،برهايیکهيکگرهباآنعنوانيکجايگزين،بايدبراساساهمیتگرهبه

وزن بهپیوندهايگره مردم )يعنی، کممتصلخوبیمتصدهیکرد مردم بیشاز لشده

( ارزشمندند(  & Wasserman & Faust, 1994; Bonacich, 2007; Maiyaشده،

Bergerwolf, 2010; Hansen et al. 2011)بااليیدارد9بردارايکهمرکزيتويژه.گره

اند.هايبسیاريمتصلهايبسیاريمتصلاستکهخودشانبهگرهبهگره

يايناستکهاطرافیانيکگرهتادهندهبندينشانبخوشهضري بندی: ضریب خوشه

بنديباالواند.برايمثالدرساختارهايفامیلیشاهدضريبخوشهچهحديبههممتصل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Freeman 
2. Philip Bonacich 

3. Eigenvector centrality 
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 ,Wasserman & Faustبنديپايینهستیم)ايشاملضريبخوشهدرساختارهايستاره

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

درنشانمی7يژئودسیکمیانگینفاصله ی ژئودسیک میانگین: فاصله دهدهردوگره

بايدبگذرند.اينفاصلهرادرادبیاتطورمتوسطبرايرسیدنبههمازچندگرهشبکهبه

دهیم.تحلیلشبکهباجستيادرجهنشانمی

 شناسی تحقیق روش

ياجتماعیهايتروريستیبرايمطالعهبااستفادهازتحلیلشبکهسازمان»9بنابهاعتقادرسلر

شبکه از که چرا مناسبند، شدهبسیار تشکیل افراد از قارههايی بینکشورها، که واند ها

میوضعیت پل اقتصادي گرفتههاي خاصشکل اساسيکايدئولوژي بر و اند...زنند

شبکه میتحلیل اجتماعی اي دربارهتواند مهمی منحصربهطالعات خصوصیات فردي

تکاملشبکهوانتشارسازمان ازمسايلیمانندجذبنیروازطريقشبکه، هايتروريست،

(Ressler, 2006«)عقايدتندرويانه،بهدستدهد.

هاياجتماعیبراياستخراجبرهمیناساسدرپژوهشحاضرازروشتحلیلشبکه

 ساختاري تحلیل عربشبکهو کاربران شد.ي استفاده تويیتر در داعش هوادار زبان

( گزارششاهین بر بنا 9177ازآنجاکه گره27( از تروريستیدرصد گروه هوادار هاي

استفادهمی جامعهداعشدرتويیتراززبانعربیبرايتولیدمحتوا ياينينمونهکردند،

میانکاربرانعرب چنانکهزبانهوادارگرپژوهشاز تروريستیداعشانتخابشد. وه

اند،کاربرانهوادارداعشدرتويیترازنام(گزارشکرده9171بارونوديگران)-بودين

کردند.برايتولیدمحتواواشارهبهآناستفادهمی«خالفتاسالمی»کاملاينگروهيعنی

گره تعیین براي اساسمحققان اين بر آغازينجهتخزشدر کلمههاي از هايشبکه

استفادهکردند.«اهللالمجاهدفیسیبل»،«الدولهاالسالمیه»،«خالفهاالسالمیه»کلیدي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Average geodesic distance 

2. Ressler 
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(مطابقفرمولکوکرانباضريباطمینانNباتوجهبهنامعلومبودنحجمجمعیت)

هايمذکورپايششدند.بهسببيوالدبااستفادهازکلیدواژهگره982درصد،تعداد27

حوزهمینانازمرتبطبودنگرهاط هريکازحسابهايوالدبا هايکاربرييپژوهش،

شبکهگره بررسیشدند. محتوايمنتشره پروفايلو نظرتصوير يحاصلازهايوالداز

و71758هايوالدشاملگره نظربهدرجهوبرونپیوند)درون911879گره بود. درجه(

هاينامرتبطیمانندخانوادهورگروهتروريستیداعشبهگرههايهوادااحتمالاتصالگره

يروابطآنيوالدوادغامشبکهگیريازيکگرهعمومکاربران،پسازهرمرحلهنمونه

يمیانگینکلترازدرجهيپايینهايیبادرجههايپیشین،گرهيروابطگرهگرهباشبکه

شبکهحذفگره از و فیلتر به:يبرفیدرجهشدند)روشگلولههاينمونه، ک. ن. اي،

ينمونه،ازجمعیتشبکهبهروشجزيره،يشبکه(.پسازتهیه7927میرمحمدصادقی،

کلیه9فیلتر بهبیانديگر، تهیهشد. هايیکهدراينشبکهتعدادپیوندهايیيگرهدرجه

شبکه9ترازکم 2295نفرو5887تعدادشامل7ينهايیداشتندازشبکهحذفشدند.

هايدرجه،مرکزيتبینیت،مرکزيتنزديکی،واردوسنجه9الافزارنودايکسپیونددرنرم

هامحاسبهشد.قطرورنکتمامگرهبنديوپیجبردار،تراکم،ضريبخوشهمرکزيتويژه

سنجهفاصله هريکاز نمودارهاي و شد محاسبه شبکه ژئودسیکمیانگین الزي مهاي

نرم شد. هاياجتماعیاستافزارتخصصیتحلیلشبکهاليکنرمافزارنوديکسکشیده

شود.دلیلاستفادهاضافهمی9افزارمايکروسافتآفیساکسلايبهنرمصورتافزونهکهبه

هايدلخواهونیزکاربرپسنديآندرمحیطويندوزافزار،امکانتعريففرمولازايننرم

بود.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 طريقلینکزيرقابلبازيابیاست:.فايلشبکهاز  

http://s11.picofile.com/file/8406863734/NodeXLGraph1.xlsx.html 
2. NodeXL 
3. Excel MS Office 
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 لیبحث اص

( استخراجويژگی7هدفازپژوهشحاضر، زبانيکاربرانعربهايساختاريشبکه(

( تويیتر، داعشدر محدوديت9هوادار و تبیینکارکردها برايگروه( اينساختار هاي

هايمرکزيتبود.هايکلیدياينشبکهبهلحاظسنجه(کشفگره9تروريستیداعشو)

 های ساختاری شبکه ویژگی

گرهو5887درجه،از9يوالد،پسازفیلترينگگره982شدهازپايشياستخراجشبکه

شدتدهد،اينشبکهساختاريبهنشانمی7کهجدولشدهبود.چنانپیوندتشکیل2295

خوشه)مؤلفه(باپیوندهايیضعیف،به95(داشتکهدرآن11171/1نامتراکم)باتراکم

هزارامکانپیوند711بدينمعنابودکهازهر11171/1بودند.تراکميکديگرمرتبطشده

يمذکور،برقرارشدهبود.پیوندمیانکاربرانشبکه71درشبکه،تنها

 زبان هوادار داعش در توییتر. ی کاربران عرب خصوصیات شبکه .0جدول 

 دار جهت نوع گراف

5887هاتارک

2295هالبه

95هايمتصلمؤلفه

1هاجداافتاده

5887يمتصلترينتارکدريکمؤلفهبیش

2295يمتصلترينلبهدريکمؤلفهبیش

772/1نرخپیوندمتقابل

71قطرشبکه

89/2يژئودسیکمیانگینفاصله

11171/1تراکمگراف

989/7يمیانگیندرجهدرون

989/7يمیانگیندرجهبرون
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محور،بهسببوجودهايتخصصیوموضوع،درمرکزشبکه7باتوجهبهاصلهمريختی

هايهايمشترکمیانکاربران،پیوندهايمتقابلفراوانیمیانگرهعاليق،ساليقوانگیزه

خوشه اين میمرکزي شکل )ها درMcPherson et al. 2001گیرد تراکم نتیجه، در .)

شبکه چنین بههايی و باال معموالً حدود میانگین به:17/1طور ک. )ن. بود خواهد

 به7927میرمحمدصادقی، اما انگیزه(؛ وجود اخالقیورغم مشترک)اصول عاليق و ها

تراکمشبکه تروريستیداعش(، پايینيموردمطالعهارزشیگروه بسیار ياينپژوهش،

فاصله و قطر باست. نسبتاً میانگین ژئودسیک ي )قطر شبکه اين فاصله71االي يو

دلیلی)کهدرسطوح(،نشانازوجودساختاريهرمیداردکهدرآنبه89/2ژئودسیک

قابل پژوهش، گرهديگر میان است( وبررسی نشده برقرار پیوند شبکه، مرکزيِ هاي

قطرشبکه ادهندهنشان71ايعمیقشکلگرفتهاست. ينيايناستکهدورترينافراد

ارتباط و برايرسیدن شبکه از بايد يکديگر فاصله71گیريبا کنند. واسطعبور ينفر

طورمتوسطهردوفردِمستقردراينشبکهحدوددهدبهنشانمی89/2ژئودسیکمیانگین

يکلشبکه52/9يژئودسیکمیانگینپنجنفرواسطمیانخوددارند.درمقايسهبافاصله

متفاوتBackstrom et al. 2012فیسبوک) عاليقيکسر ساليقو کاربرانیبا از که )

رسد.ازسوياينشبکهبسیارباالبهنظرمی89/2يژئودسیکتشکیلشدهاست،فاصله

رغموجود،به«جهانکوچکی»هاياجتماعینرمال،بهدلیلوجودخاصیتديگردرشبکه

بااليگره فاصلهتعداد و قطر پايینمیيژئودسها، )یکمیانگینبسیار  ,Newmanآيد

هايمتفاوتشبکه،هايمتعلقبهخوشههايی،وجودپیوندمیانگره(.درچنینشبکه2018

يژئودسیککند.قطروفاصلههاتسهیلوکوتاهمیمسیرجرياناطالعاترادراينشبکه

تويیتر،حاکیازعدماستقرارزبانهوادارداعشدريکاربرانعربمیانگینباالدرشبکه

جهان شکلخاصیت و اينکوچکی است. هرمی و عمیق ساختاري چنینگیري که

وجودآمدهاست،نیازمندتحقیقاتمحتوايیوتاريخیدرسطوحساختاريبهچهدلیلبه

پژوهش است. دههديگر در که بسیاري هاي نخستقرن شده97ي گزارشانجام اند،

نظامیدارايساختارهايشبهيمذکور،نهتوسطسازمانتتروريستیدورهاندحمالکرده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Homophily 
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چارچوب توسط بلکه غیرهرمیهرمی، و غیررسمی کوچک، اجتماعی دارايهاي اي

انطباق بودند)ساختاريچابک، انجامشده  ,McAllister, 2004; Sagemanپذيروپويا

(درپژوهشخود9177،شاهین)97ينخستقرن(.برخالفتحقیقاتدهه2008 ,2004

شبکهدرباره عربي کاربران سلسلهي ساختاري تويیتر در داعش هوادار مراتبی،زبان

خوشه متشکلاز و پیونديضعیفپراکنده يکديگر با که گزارشکرد هايمختلفیرا

دهد.،گرافکاربرانموضوعاينپژوهشرانشانمی7داشتند.شکل


 زبان هوادار داعش در توییتر. ی کاربران عرب گراف شبکه .0شکل 

ي)سلول(اينشبکهازمرکزبهپیرامون،خوشه95تشخیصاست،قابل7کهدرشکلچنان

ها،توسطتعدادرغمعدمايجادپیوندبااعضايسايرخوشهاتصالیزنجیروارداشتندکهبه
تر)باالدست(درارتباطبودند.دوشاخصمیانگینهايمرکزيگرهمعدوديپلارتباطیبا
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بروندرون میانگین و درجهدرجه می989/7ي شبکهنشان در فرد هر هواداراندهد ي
کنندهداردوتنهايکنفررادنبالطورمیانگینتنهايکدنبالزبانداعشدرتويیتربهعرب

9هايزائدوحشووفیلترينگپسازحذفگره989/7کند)الزمبهذکراستعددمی
باتوجهبهنرخپیوندمتقابل تواندرصدياينشبکه،می77درجهبهدستآمدهاست(.

طورزنجیرواريکديگرايهرمیمواجهیمکهدرآنافرادبهچنیننتیجهگرفتکهباشبکه

دن با دوسويه ارتباطات ايجاد براي لزومی و کرده دنبال احساسبالرا خود کنندگان
بهنمی يافتهبیانکنند. تأيید ضمن )ديگر، شاهین يافته9177هاي نیز،( پژوهش اين هاي

يکديگرحداقلساختاريهرمیومتشکلازخوشه با گزارشکردکه هاينامتمرکزرا
اند.ازيکديگرمتمايزشده9هادرشکلاتصالراداشتند.تعداديازاينخوشه


زبان هوادار داعش در توییتر با رنگ یا دایره  ی کاربران عرب های گراف شبکه خوشه .5شکل 

 اند. تفکیک شده
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 های ساختاری کارکردها و محدودیت

يمختلفیراکارکردهايبالقوههاينامتمرکز،ساختارهرمی،نامتراکمومتشکلازخوشه

شبکه اختیار عربدر هواداران روابط داعشي میزبان قرار تويیتر در جدول 9داد.

دهد.طورخالصهنشانمیهايچنینساختاريرابهکارکردهاومحدوديت

 زبان هوادار داعش در توییتر. ی کاربران عرب های ساختار شبکه کارکردها و محدودیت .5جدول 

 ها محدودیت کارکردها

 انعطافوپايايیکلیتشبکه 

 سرعتواکنشبهعواملبیرونی 

 حفظناشناسی

 نامناسببرايپروپاگاندا 

 نامناسببرايعضوگیري 

 اطالعیوعدماطمینانافزايشبی 

 افزايشامکانتحريفاطالعات

 کارکردها

فی تمرکزگرا بهساختار و برخوردار پايینی انطباقی توان از قابلنفسه وآسانی شناسايی

 است. بدينمسدودسازي پیوند تعدد دلیل به که گرهمعنا بامیان ساختاري، چنین در ها

هايکلیديتوانبهگرههاواستخراجپیوندهايآنان،میشناسايیتعدادمحدوديازگره

تحقیقات آلیو9177بسیاريمانندشاهین)ومرکزيچنینساختارهايیدستيافت. ،)

يستیداعشازيگروهتروريآگاهانه(بهاستفاده9178(،پارخوديگران)9171ديگران)

يمنظورغلبهبرتأثیراتمخالفبیرونیوحفظزنجیرهساختاريغیرتمرکزگرادرتويیتربه

کرده تأکید محتوا عقیدهانتشار به )اند. رودريگز میان9117ي ضعیف پیوندهاي )

هايتروريستی،مزاياياستراتژيکمهمیبرايآناندارد؛اينساختاربههايگروهخوشه

آن شودگروه،هاسببمیبخشدودرصورتانهداميکیازسلولترمیانعطافیبیشها

باشدوکمشانسبیش همچنیندرتريبراينجاتداشته بگیرد. تردرمعرضديدقرار

هايشبکه،خسارتچشمگیريبهصورتحذفيامسدودسازيبرخیازاعضاياخوشه

نمیکلشبکه پايايیوارد از بدنه و وجودشود سويديگر، از است. بااليیبرخوردار

گرهخوشه باالي تعداد نیز و اشتراکپايین با خوشههايی هريکدر که خودهايی ي
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خوشهاند)يعنیپلمرکزي بهگمنامیگرههايارتباطیبا هاياصلیاينهايباالدست(،

به کمککند. اطالعاتوحساببیانشبکه درصورتدسترسیبه کاربرييکديگر،

نمی بهدلیلعمقزيادشبکه، راحتیبهتوانبهعضواينشبکهواستخراجپیوندهايآن،

هايمرکزيِآندستپیداکرد.گره

 ها محدودیت

اهدافاصلیحضورداعشدرشبکه9172نیسن) ) آوريجمع»هاياجتماعیآنالينرا

داند.می«ايهاطالعات،انتخابهدف،پروپاگاندا،عضوگیريوجذبسرم

سرمايه جذب و عضوگیري پروپاگاندا، نظیر استقراراموري نیازمند مردمی، هاي

عموماست؛حالآن 989/7يمیانگیندرجهکهدرونساختاريباحداکثرتعدادپیوندبا

میانگینشبکه با )7111يموجود مورگان و توسطبرگر (9177فالووريگزارششده

دلیلاينامرمیايبسیارداشتفاصله يزمانیاينپژوهش)بهمنواسفندبازهتوانست.

همه7925 و حمالتگسترده داعشو افول دوران با مقارن که باشد مواضع( به جانبه

(گزارش9171فیزيکیاينگروهدرکشورهايسوريهوعراقبود.چنانکهبرگروپرز)

متوقفشده9171اعشدرتويیترازسالهايعمومیگروهتروريستیداند،فعالیتکرده

( مورگان و برگر که ساختاري اساس، اين بر و9177است. عضوگیري فرآيند ،)

ممکنمی آن به توسل با کاربرانپروپاگاندايداعشرا قشرياز يعنیوجود دانستند،

يوشدهتوسطاينپژوهشبهساختاريمنزوياستخراجفعالدراينشبکه،درنمونهفوق

تبديل نمیبسته نظر به که بود جذبمشارکتشده و پروپاگاندا اموريچون در رسید

عموم،کارآيیداشتهباشد.

ياطالعاتیبراينیلبهمقصدبايدازآنطورکلیبینتعدادافراديکهيکبستهبه

بسته آن تحريف امکان و رابطهبگذرد اطالعاتی، وي )ولوين دارد وجود مستقیم ي

د فاصله7929يگران، هرچه اساس، اين بر شبکه(. يک در میانگین ژئودسیک يي

يترخواهدشد.درشبکهاجتماعیباالترباشد،امکانتحريفاطالعاتدرآنشبکهبیش

يژئودسیکبروفاصلهگیريپیوندهايمیاندلیلعدمشکلياينپژوهش،بهموردمطالعه
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شد.گیريشايعهونیزتحريفاطالعاتمحسوبمیشکل،کلشبکهمستعد89/2میانگین

شبکهبه در گره هر پیوندهايمحدود هرمیو يکدلیلساختار از امکانيمذکور، سو

ها(وجودزنندگانمیانخوشههايواسط)پلتحريفوحتیحذفاطالعاتازسويگره

ب اطمینان عدم يا ابهام مسیريبرايرفع سويديگر، از اينگرههداشتو خودِ هايجز

توقیفحساب دستگیري، بههردلیل)مرگ، اگر برايناساس، بود. واسطايجادنشده

شد،ساختارموجوديواسطقطعيادستکاريمیکاربريو...(ارتباطيکخوشهباگره

راهیبرايرفععدماطمینانياحفظارتباطآنخوشهباکلشبکهنداشت.

 های مرکزی گره

ييکگرهبراساسجايگاهیکهياجتماعی،میزاناهمیتبالقوهادبیاتتحلیلشبکهدر
(7شود:)هايمرکزيتبیانمیدرساختارشبکهاشغالکردهاستوتوسطمجموعهسنجه

)مرکزيتدرجه پیوندهاييکگره(، گره9اي)تعداد مرکزيتبینیت)تعداد هايیکه(
راه يکديگر، گرهیبهبرايدسترسیبه آن از عبور )جز مرکزيت9يخاصندارند(، )

)فاصله گرهنزديکی کل با يکگره میانگین )ي و شبکه( ويژه2هاي مرکزيت بردار(
نکته)گره چندپیونددارند(. يکهتحلیلشبکهيمهماينهايمتصلبهيکگره،خود،

ييکگرهيساختاريدربارههااجتماعیفارغازمحتوايارتباط،تنهابابررسیويژگی
پردازدکهياجتماعیتنهابهبیانايننکتهمیکند؛بنابراين،نتايجتحلیلشبکهقضاوتمی
ياجتماعیرادرکسبسرمايه«امکان»يخاصباتوجهبهجايگاهشدرشبکهيکگره

تروايبیششکلیمعنادارپیوندهآنشبکهدارد.ازديدتحلیلگرانشبکه،کنشگريکهبه
میمهم موارد، بسیارياز در )سطحبااليمرکزيت( دارد اعضا ساير تواندترينسبتبه

فعالیت هماهنگی بیشمسئول توانايی و بوده گروه آسانهاي و دستتر در کاريتري
( باشد داشته گروه اطالعاتدر بهKoschade, 2006جريان قدرتی)که چنینمراکز .)

آن 7هاب»ها نهمی« بهگويند( بااليمرکزيتدرجهتنها سطوح اينايدلیل به بلکه شان،

آندلیلکهکلبخش وجود همبه برايارتباطبا وابستههايشبکه اند)سطوحبااليها
مهم جزو بینیت(، گرهمرکزيت میترين محسوب شبکه درهاي که کنشگرانی شوند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hub 
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کنندوبرايتوانندقدرتبسیاريکسبد،میهاياستراتژيکومهمشبکهقراردارنمکان
شوند.محسوبمینجاتوحیاتگروه،ضروري

زبانداعشدرتويیتريهوادارانعربهايشبکهيگرهمحققانپژوهشحاضرکلیه
به سنجهرا بهلحاظ که کردند تحلیل مرکزيت اصلهاي و تحقیق رعايتاخالق سبب
آنگم نام انتشار از هانامی، شکل گره9معذورند. شبکهتوزيع اين فیلترهاي با را

اينشبکهکم)حذفگره9يدرجهدرون بهترازدودنبالهايیکهدر و داشتند( کننده
دهد.هانشانمیهايمرکزيتآنتفکیکويژگی


ها  ی گره اندازه. 5ی  درجه زبان داعش در توییتر با فیلتر درون ی هواداران عرب گراف شبکه 3شکل 

 هاست. بردار آن ها نمایانگر مرکزیت ویژه ( گرهOpacityای و وضوح ) نمایانگر مرکزیت درجه
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( مورگان و گزارشبرگر شبکه9177طبق انگلیسی( کاربران داعشدري هوادار زبان

دسته دو از )تويیتر بود: شده تشکیل مرکزيتدرجه7يکلیگره با مروجانی باال( اي

(سايرکاربرانیکهتعدادمحدوديپیوندداشتندوحجممحتواي9ربرانابرفعال(و))کا

مالحظه قابل نمیعمومیِ تولید مسئولاي را نخست گروه مورگان و برگر کردند.

بدنه را دوم گروه و پروپاگاندا و دانستهعضوگیري تروريستی گروه اين دري اما اند؛

موردمطالعهشبکه حاي پژوهش گرهي هیچ وضر محتوا تولید به که ابرفعالی ي

آرمان امرپروپاگانداي اين دلیل نشد. مشاهده بپردازد، داعش تروريستی گروه هاي

هايدرونیاينگروهتروريستیياسايرهايبیرونی،سیاستتوانستوجودمحدوديتمی

ريشه قابلبررسیو پژوهشیديگر در عالوهيابیعواملیباشدکه گرهست. هايبرآن،

 يکلیقابلتمايزبودند:يپژوهشحاضربهسهدستهيموردمطالعهشبکه

بردارباالومرکزيتنزديکیوبینیتپايین،هايدارايمرکزيتويژه.گره7

گره9 مرکزيتويژههايدارايمرکزيتدرجه. نزديکیباالو بینیتو بردارايو

پايین،

هاپايینبود.هايمرکزيتدرآنسنجههايیکهتمامی.گره9

 بردار باال و مرکزیت نزدیکی و بینیت پایین مرکزیت ویژه

شبکه ادبیاتتحلیل ديد از که بود کاربرانی شامل گروه، میاين اجتماعی، توانستندي

بالقوه کلیديِ شبکهاعضاي عربي هواداران مرکزيتي شوند. محسوب داعش زبان

يهاياينگروهنشانگرعدماتصالمستقیماينگروهباعمدهيینگرهنزديکیوبینیتپا

درعینگره اما بود، شبکه اين ويژههاي مرکزيت آنحال، باالي میبردار نشان دادها

گره دارند. شبکه اين در مهم کاربرانی با محدود کوچکِپیوندهايی زردرنگو هاي

نمايشمی9يمرکزيشکلباالدرناحیهدارايوضوح اينايندستهازکاربرانرا دهد.

گرهگره با پیوند محدودي تعداد وها آبی( به متمايل )رنگ بینیت مرکزيت با هايی

تر(باالداشتند.يبزرگاي)اندازهمرکزيتدرجه
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 ای، نزدیکی و بینیت باال بردار پایین و مرکزیت درجه مرکزیت ویژه

 نام عمدتاً که ابواسامه»شانترکیبیازکاربرياينگروه رابطان« درجايگاه بود، وعدد

هايزبانداعشدرتويیترقرارداشتند.گرهيهوادارانعربمیانگروهاولوسومشبکه

کهتماماًوضوحیپايیندارند،ايندستهازکاربرانرا9رنگشکلبزرگومايلبهآبی

دنبالنمايشمی باالي تعداد نقشپلشدهند. و آنونده وزنندگی شبکه مرکز میان ها

هاشدهبود.ازديداي،نزديکیوبینیتآنهايتابعه،سببباالرفتنمرکزيتدرجهخوشه

شبکهسنجه تحلیل میهاي کاربران اين اجتماعی، بهي نقشتوانستند در بالقوه طور

هماهنگاطالع و رسانان تويیتر در داعش عملیاتی عدمکنندگان به نظر کنند. عمل

نمونهمشاهده در ابرفعال مطالعهيکاربران يافتهيمورد مؤيد که هاييپژوهشحاضر

باکاربران(بود،بهنظرمی9171برگروپرز) رسیدتعدادبااليپیوندهايايندسته،صرفاً

يداعشبودهوکارکردارتباطباعموموپروپاگاندانداشتهباشد.عضوشبکه

 ای، نزدیکی و بینیت پایین بردار، درجه مرکزیت ویژه

يشبکهقرارداشتندوکاربرانهايديگريبودکهدرحاشیهگروهشاملتمامیگرهاين

شدند.عنوانپیروانودستورپذيرانبالقوهمحسوبمیکردندوبهيدومرادنبالمیدسته

 گیری نتیجه

ويژهداعشدرهايتروريستیوبهيگروهياجتماعیدرمطالعهکاربردعلمتحلیلشبکه

شبکه تحلیل نیست. تازه امري وضعیتِجهان، ساختاريِ صرفاً بررسیِ با اجتماعی ي

ويژگیجاي کاربراندرونيکشبکه، بالقوهگیريِ کمکهاياحتمالیو به را يآنان

پیشسنجه مرکزيت، بزرگمیبینیهاي نگاهِ ساختارگرايانهکند. روشمقیاسو اين ي

ارائه بر استعالوه قائمسببشده نتايجی بهبهي سطوحذات، نخستساير گام عنوان

تعیین جمعکنندهپژوهشو آغازين نقاط شبکهي در داده کاربردآوري اجتماعی هاي

شبکه تحلیل روش از استفاده با حاضر پژوهش باشد. بررسیداشته به اجتماعی هاي

شبکه اکتشافی از متشکل 5887اي و عرب2295نفر هواداران از داعشدرپیوند زبان
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نتايجاينپژوهشکهدربهمن تويیترپرداخت. واسفندماه نشانداد7925ماه انجامشد،

عربشبکه کاربران وي عمیق هرمی، ساختاري داراي تويیتر در داعش هوادار زبان

نامتر از شبکهخوشه95اکماستکه اينساختار است. اي،يغیرهمپوشانتشکیلشده

هايکلیدياينپذيريوپايايی،چابکیونیزکمکبهحفظناشناسیگرهسببانعطاف

می محدوديتگروه اما ديگر سوي از وشد. پروپاگاندا قدرت کاهش نظیر هايی

ب افزايشامکانتحريفاطالعاترا میعضوگیريو بههمراه خود داليلايجادا آورد.

اي،خودمستلزمسطوحديگرتحقیقاست.چنینساختارِبسته

کاربرانهايمرکزيتشبکههايدارايباالترينسنجهمحققانضمنتعیینگره اي،

موردمطالعهشبکه اساسويژگیي بر پژوهشرا اين سهي به مشترکشان ساختاري هاي

ديکردند:بنيکلیتقسیمدسته

بردارباالومرکزيتنزديکیوبینیتپايین)اعضايهايدارايمرکزيتويژه.گره7

کلیدي(،

گره9 مرکزيتدرجه. داراي مرکزيتويژههاي و باال نزديکی بینیتو برداراي،

پايین)رابطان(،

هايمرکزيتپايین)پیروان(.هايیدارايسنجه.گره9

ايويساختارخوشه(درباره9177تايجپژوهششاهین)هايپژوهشحاضرنيافته

تأيیدکردونشاندادهمان (گزارشکردهبودند،9171طورکهبرگروپرز)نامتراکمرا

شبکه بازهساختار در نیز بايموردمطالعه کاربرانیابرفعال فاقد پژوهش، يزمانیانجام

ارتباطاتگستردهباعمومکاربرانبود.
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