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دانیم، این مقاله اولـین کـار پژوهشـی اسـت کـه الگـوي رفتـاري        آنجا که می
  دهد.مورد مطالعه قرار میرا هاي اجتماعی مجازي، انی در شبکهکاربران ایر

ساختار مقاله نیز مبتنی بر بیان مسئله و بعد ارائه طرح نظري براي تبیـین  
که مبتنی بـر اسـتفاده از نظریـه هومـوفیلی بـراي شناسـایی روابـط        نظري آن

ت.  عنـوان نمونـه مـوردي اسـ    هوموفیلی در بین دانشجویان دانشگاه زنجان به
پردازیم و یمگیري هوموفیلی شناسی به ارائه ابزار اندازهسپس در بخش روش

کنیم تا دسـتاورد علمـی   یمگیري ها را ارائه کرده و نتیجهیلتحلدر نهایت نیز 
  مقاله روشن شود.

گیـري  هاي اجتماعی مجازي، انـدازه هوموفیلی، شبکههاي کلیدي: واژه
  هاي هوموفیلیویژگی
  

   بیان مسئله
اي از افـراد از طریـق کاربردهـاي بسـتر     ، شاهدیم کـه مجموعـه  21دهه دوم از قرن  در

کنند اینترنت با یکدیگر ارتباطاتی از قبیل دوستی، ارتباط اجتماعی و همکاري برقرار می
هـاي اجتمـاعی و   و زمینـه  شـبکه هاي اجتماعی خود را با الهام از امکانات فنی و کنش

ها هایی که بین آنبخشند. این مجموعه از افراد و کنشیممان سازوکارهاي ارتباطاتی سا
شـوند  یمـ دهند و راهی محسوب ي اجتماعی مجازي را تشکیل میهاشبکهدهد، رخ می

ویژه در فضاي مجازي پـی  توان به ساختارهاي پنهان جامعه ایران  بهیمکه از آن طریق 
تمـاعی مجـازي نظیـر تلگـرام،     هـاي اج برد. از سوي دیگر، با گسترش روزافزون شبکه

بوك و اینستاگرام، شناسـایی الگـوي رفتـاري افـراد در انتخـاب دوسـتان در ایـن        فیس
ها در ها، اهمیت زیادي پیدا کرده است. با داشتن الگوي رفتاري افراد، تعامالت آنشبکه

ي هـا بینی و کنترل این کـنش توان به پیشها بهتر درك شده و از طریق آن میاین شبکه
متقابل جمعی پرداخت. محققان مطالعات گوناگونی را با رویکردهاي متفـاوتی پیرامـون   
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؛ گتـور و دیـل،   2014الوین، -فرسون و اسمیتاسمیت، مکاند (این موضوع انجام داده
  ).2015ن و دیگران، ها؛2013؛ آکورا و دیگران، 2007نوول و کلینبرگ، -؛ لیبن2005

 1هوموفیلیقانون  شناسی،ویژه در ارتباطات و جامعهی بهاجتماع علوم در مطالعات
نسـبت بـه    دارنـد  هاي مشـابه ویژگیکه  يافرادی، اجتماع يهاکند که در شبکهمی یانب

فرسـون،  (مک دارندیکدیگر  ابه ارتباط ب یشتريب یلتما ،شباهت ندارند باهمکه  يافراد
سن، جنسیت  :راد نظیرهاي افاین شباهت شامل ویژگی .)2001الوین و کوك، -اسمیت

 یبـاً تقرشود. هاي هوموفیلی گفته میها، ویژگیشود. به این ویژگیو مقطع تحصیلی می
در نظـر   یکسـان  یلیهوموف يهااز ویژگی یکهر  یردر تمام مطالعات صورت گرفته تأث

)، این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام 2008(برایه و کومار،  شده استگرفته
هـاي  شده است که یکسان در نظر گرفتن وزن ویژگـی هاي اخیر، مشخصر سالشده د

  ).2015ن، ها؛2013باشد (آکورا و همکاران، هوموفیلی، منطبق با واقعیت نمی
شبکه مورد نظر، شبکه اجتماعی مجـازي دانشـگاه تحصـیالت تکمیلـی زنجـان،      

ي فعـال بـوده و   خورشـید  1393تـا   1389هاي سایت آن در طول سالباشد که وبمی
. اطالعـات  اسـت کـرده  بستري را براي ارتباطات جامعه کاربري این دانشگاه فراهم می

اقشـار مختلفـی    :کـاربر شـامل   432سایت شـامل پروفایـل   شده از این وب آوريجمع
هـا (دوسـتی   لینک ارتباطی بین آن 3221و کارمندان و نیز  استادانهمچون دانشجویان، 

گـراف مربـوط بـه ارتباطـات کـاربران در ایـن شـبکه         1شـکل  در باشد. دو کاربر) می
  اجتماعی مجازي به تصویر کشیده شده است. 

                                                
1. Homophily 
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  گراف ارتباطات شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان -1شکل 
  

وسیله محاسبه تفاضل تعداد هاي هوموفیلی بر روي مجموعه داده مذکور بهویژگی
هـاي یکسـان، و تعـداد ارتباطـات مـورد      ه بین افراد با ویژگیارتباطات موجود در شبک

دهد که در این . نتایج نشان می)2010(نیومن، شود انتظار در حالت تصادفی، حاصل می
شبکه، افراد به ترتیب به تشابه جنسیت، تشابه وضعیت تأهل، تشـابه مقطـع تحصـیلی،    

نهایت تشـابه شهرسـتان محـل    تشابه رشته تحصیلی، تشابه سال ورود به دانشگاه و در 
دهنـد. همچنـین بـر روي    سکونت براي انتخاب دوسـتان مجـازي خـود، اهمیـت مـی     
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هاي کاربران شبکه مطالعه شده است که به هاي ساختاري شبکه و توزیع ویژگیویژگی
نماید. از مشاهدات این آمده کمک به سزایی میدستدرك بهتر ساختار شبکه و نتایج به

هـاي مـذهبی در   نتیجه گرفت که در جامعه آماري مورد مطالعه، سنت توانپژوهش می
خصوص عدم برقراري ارتباط با جنس مخالف در فضاي مجازي نیـز همچنـان وجـود    
دارد، و از سوي دیگر افراد متأهل در فضاي مجازي تمایل بیشتري به برقراري ارتبـاط،  

نده این روابط هوموفیلی در میان با افراد متأهل دارند. اما مسئله این است که شکل و آی
تغییـر   واقعـاً کند. براي بسیاري این پرسش مطرح است که آیا یمتغییر  احتماالًها نمونه

  کنند یا خیر؟یمیید تأخواهد کرد و اگر بلی تبیین نظري آن چیست و شواهد تجربی 
ذشته گیري از مطالعات گدر ادامه، در بخش دوم مقاله، به مالحظات نظري و بهره

هاي آن بـه همـراه   پردازیم. در بخش سوم مقاله، هوموفیلی، ویژگیدرباره هوموفیلی می
شناختی در عملیاتی کردن آن، تبیـین خواهـد شـد. در بخـش چهـارم،      مالحظات روش

هاي هوموفیلی شرح داده شده است، بعدازآن در بخش پنجم، گیري ویژگیروش اندازه
هاي ساختاري شبکه آزمون مورد مطالعه قرار گرفتـه  یهاي کاربران و ویژگابتدا ویژگی

هاي هوموفیلی جنسیت، شهرستان محل سکونت، مقطع و رشـته  است، و سپس ویژگی
گیـري شـده   تحصیلی، وضعیت تأهل و سال ورود به دانشگاه براي شبکه آزمون، اندازه

  صورت خالصه آورده شده است.است، و در انتها نتایج این کار پژوهشی به
  

 گیري از مطالعات گذشته درباره هوموفیلیمالحظات نظري و بهره
گـردد کـه   ي مـذهبی در ایـران برمـی   هـا سـنت هاي نظري به یینتبیکی از  مسلماً

طـرح اسـت. بـراي نمونـه،     هاي دیگـري نیـز قابـل   یینتبازاین به آن اشاره شد. اما پیش
فرسـون و  (مـک  انـد ردهمحققان از سالیان پیش مطالعه بـر روي هومـوفیلی را آغـاز کـ    

). تاکنون مطالعات نظـري  1987؛ کندل، 1972مارکس و اسپري، ؛ 1987الوین، -اسمیت
و تجربی گوناگونی در جهان بر روي شناسایی الگوي رفتاري افراد در انتخاب دوستان، 

هـاي اجتمـاعی   ها بر اساس قوانین هومـوفیلی در شـبکه  بینی ارتباطات آینده آنو پیش
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-فرسون و اسمیت؛ اسمیت، مک1990؛ یاماگوچی، 2012ایلو و همکاران، غیرمجازي (
؛ برایـه و  2007میسـالوي و همکـاران،   ( هاي اجتماعی مجـازي ) و شبکه2014 ،الوین

این مطالعات وزنی  بیشتردر ) صورت گرفته است. 2015ن و همکاران ها؛2008کومار، 
شده است. ایـن در  ان در نظر گرفتهشود، یکسهاي هوموفیلی افراد داده میکه به ویژگی

دهد، ایـن موضـوع منطبـق بـر واقعیـت      صورتی است که نتایج سایر مطالعات نشان می
هاي اجتماعی غیرمجازي حاصل از اي که بر روي شبکهباشد. براي نمونه، از مطالعهنمی

که  شده استانجام شده، نتیجه گرفته 2004تا  1995هاي اي در آمریکا بین سالمدرسه
باشد و در طول زمان این میزان هاي هوموفیلی متفاوت مییر هر یک از ویژگیتأثمیزان 

). نویسـنده در ایـن   2014الویـن،  -فرسـون و اسـمیت  اسمیت، مکتواند تغییر کند (می
  یافته است: دستمطالعه به نتایج زیر 

 یر خصوصیت هومـوفیلی جـنس   تأثاز میزان  2004تا  1998هاي در طول سال
  استه شده است، ک

  یر مذهب تأثشده و هاي هوموفیلی تحصیالت اشارهیر ویژگیتأثمیزان اندکی به
  شده است واضافه
  یر خصوصیت سن و نژاد تغییر زیادي نکرده است.تأثمیزان  

هـاي اجتمـاعی   هاي اخیر توجه محققان به مطالعـه هومـوفیلی، در شـبکه   در سال
یکـی از مبـاحثی کـه بـر روي هومـوفیلی در      )، 2015مجازي جلب شده است (باربرا، 

هاي هوموفیلی در این گیري ویژگیهاي اجتماعی مجازي مطالعه شده است، اندازهشبکه
کانـگ و لرمـان   ). هیونـگ 2015ن، هـا ؛2012کانـگ و لرمـان،   باشد (هیونگها میشبکه

ر ) به مطالعـه میـزان هومـوفیلی بـین افـراد در شـبکه اجتمـاعی مجـازي تـوییت         2012(
تا میزان هوموفیلی موجود بین افراد در  اندکرده. در این مطالعه محققین سعی اندپرداخته

گیري کنند. در ایـن مطالعـه، محققـین همچنـین     شبکه اجتماعی مجازي توییتر را اندازه
و بـه   انـد کـرده معیاري براي سنجش هوموفیلی در شبکه اجتماعی مجازي توییتر ارائـه  

. نتـایج ایـن مطالعـه نشـان     نـد اهاي هوموفیلی توجهی نکـرده یاهمیت هر یک از ویژگ
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دهد که هر چه میزان هوموفیلی افراد در این شبکه بیشـتر باشـد، احتمـال برقـراري     می
ترین مطالعـه  ) که شبیه2015ها بیشتر خواهد بود. در (هان، ارتباط در این شبکه بین آن

بـوك پرداختـه   تماعی مجازي فـیس باشد، به مطالعه موردي شبکه اجبه این پژوهش می
هاي موجود در پروفایل افراد یر و اهمیت هر یک از ویژگیتأثاست. در این مقاله، شده 

یر هـر یـک از   تأثشده است که در دوست شدن افراد با یکدیگر، تبیین شده، و مشخص
یر تـأث باشد. در این مطالعه هاي افراد در انتخاب کردن دوستان خود، متفاوت میویژگی

  باشد: صورت زیر مییر بهتأثیر تا کمترین تأثها از بیشترین هر یک از ویژگی
  ،یکسان بودن دبیرستان  
  ،محل کار  
  ،دانشگاه  
  ،شهر محل تولد  
  ،شهر محل زندگی  
  ،سن  
  ،موزیک موردعالقه  
 .فیلم موردعالقه  

که رسد که هوموفیلی به لحاظ نظري پدیده ایست یمبا این اوصاف چنین به نظر 
دهد. ما همین نگـاه  یمجا رخ ي اجتماعی اثر انکارناپذیر دارد چراکه در همههاکنشبر 

شناختی و ارتباطات نسبت بـه رخـداد   نظري را که سنتزي است از رویکرد فنی، جامعه
هوموفیلی، درباره شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان داریـم. بـه   

اي کاربران زنجانی رتباطات مبتنی بر هوموفیلی به هویت شبکهنظر ما در این شبکه نیز ا
معنا بخشیده است. با این نگاه نظري اکنون در بحـث زیـر بـه     هاآني متقابل هاکنشو 

گیـري آن را در دانشـگاه   پـردازیم تـا امکـان انـدازه    یمهایش یژگیوشرح این پدیده و 
  هاي نظري مقاله فراهم آوریم. زنجان ارزیابی کرده و شواهدي تجربی را براي ادعا
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  شناختی در عملیاتی کردن آنهاي آن و مالحظات روشهوموفیلی، ویژگی
تمایـل بیشـتري بـه     ، دارايهاي مشابهبا ویژگی افرادکند که قانون هوموفیلی بیان می

فرسـون،  (مـک باشـند  ها شباهت ندارند، میارتباط با یکدیگر نسبت به افرادي که با آن
 هدودستتوان به هاي هوموفیلی را میطورکلی ویژگی. به)2001وین و کوك، ال-اسمیت
هایی هاي اکتسابی، ویژگیهاي اکتسابی تقسیم کرد. ویژگیهاي انتسابی و ویژگیویژگی

یابند نظیر درآمد و مقطع تحصیلی هستند، که افراد خود از طرق مختلف به آن دست می
هایی نظیر جنسیت و نژاد هسـتند، کـه   تسابی، ویژگیهاي انو منشأ ذاتی ندارند. ویژگی

هـاي  تـرین ویژگـی  امکان تغییر آن توسط افراد وجود ندارد و منشأ ذاتـی دارنـد. مهـم   
توان سن، جنسـیت، ملیـت یـا قومیـت، نـژاد، زبـان، ژنتیـک و فرهنـگ         انتسابی را می

تسـابی شـامل   هاي اکترین ویژگی(موقعیت جغرافیایی شهر محل تولد) عنوان کرد. مهم
فرسـون،  (مـک باشـند  مذهب، تحصیالت، درآمد، شغل یا حرفه و الگوهاي رفتاري مـی 

  .)2001الوین و کوك، -اسمیت
گاهی اوقات بسته به جامعه آماري افراد تمایل دارنـد تـا بـا کسـانی کـه در یـک       

طور مثال در روابط عاشـقانه،  ها شباهت ندارند، معاشرت کنند. بهویژگی مشخص با آن
نماینـد، یـا در جامعـه    ها دارنـد معاشـرت مـی   فراد با کسانی که جنسیت متفاوتی با آنا

هـا تفـاوت زیـادي    سنی بـا آن  ازنظرکه  هامادربزرگها و خانوادگی، افراد با پدربزرگ
. بـه ایـن تمایـل در ادبیـات علـوم      )2010(نیومن، کنند دارند ارتباط بیشتري برقرار می

  شود.گفته می 3در ادبیات علوم اجتماعی هتروفیلی و 2اختالط ناهماهنگ ،شبکه
  

                                                
2. Disassortative mixing 
3. Heterophily 



  

  
  گیري و از منظر اکتسابی و انتسابی بودنهاي هوموفیلی از منظر مقیاس اندازهبندي ویژگیدسته -2شکل 



گیـري ایـن   هاي هوموفیلی ابتدا بایـد بـه مقیـاس انـدازه    گیري ویژگیبراي اندازه
گیـري اسـمی، ترتیبـی،    هـاي انـدازه  مقیـاس ها، توجه شود. در علـوم اجتمـاعی   ویژگی
گیري متغیرها در سطح اسمی، به متغیرهایی اي و نسبی وجود دارند. مقیاس اندازهفاصله

باشـند،  یر نمـی مقـدار پـذ  هـایی هسـتند کـه    نظیر جنسیت اشاره دارد که داراي صـفت 
داراي آن ي است که افـراد یـا   اگونهبههاي متغیرها در سطح اسمی دیگر صفتعبارتبه

گیـري متغیرهـا در سـطح    باشند. مقیـاس انـدازه  باشند یا داراي آن صفت نمیصفت می
هایی هستند که قابلیت اولویت پذیري دارنـد.  ترتیبی نظیر مقطع تحصیلی، داراي صفت

قابلیـت   ایـن کـه  اي نظیـر وزن، عـالوه بـر    گیري متغیرها در سطح فاصلهمقیاس اندازه
باشـند و همچنـین   یر مـی عدد پذها داراي فاصله یکسان و اولویت پذیري دارند، صفت

گیري باشد. متغیرها در مقیاس اندازهگیري قراردادي میصفر در این سطح مقیاس اندازه
د با این تفاوت که صفر ناي را دارهاي سطوح اسمی، ترتیبی و فاصلهنسبی تمام ویژگی

هوموفیلی از منظر نوع متغیرها و  هايویژگی 2شکل باشد. در در آن مطلق یا واقعی می
  اند.بندي شدهاز منظر اکتسابی و انتسابی بودن دسته

ها در این پژوهش بر روي شش ویژگی هوموفیلی، مطالعه شده است. این ویژگی
هـاي انتسـابی، و   از: ویژگی جنسیت و شهرستان محل سکونت از دسته ویژگی عبارتند
، رشته تحصیلی و سال ورود بـه دانشـگاه از   هاي مقطع تحصیلی، وضعیت تأهلویژگی

هاي جنسیت، شهرسـتان  گیري، ویژگیاز منظر مقیاس اندازه ،هاي اکتسابیگروه ویژگی
محل سکونت، وضـعیت تأهـل، رشـته تحصـیلی و سـال ورود بـه دانشـگاه در دسـته         

هاي ترتیبـی  گیرند و ویژگی مقطع تحصیلی، در دسته ویژگیهاي اسمی قرار میویژگی
گیري متغیرها را از هاي اندازهتوان مقیاسگیرد. در مطالعات علوم اجتماعی، میرار میق

ترتیبی و اسمی تبدیل کرد. متغیرهاي ایـن مطالعـه کـه در     ،اينسبی به ترتیب به فاصله
شـوند. بـراي   گیـري مـی  باشند، در مقیاس اسـمی انـدازه  هاي اسمی و ترتیبی میمقیاس
 :هاي مشخصی وجود دارد مانندنظیر جنسیت و ملیت طبقه هایی از جنس اسمیویژگی

هـا تعلـق دارد.   طبقه مرد و زن براي جنسیت. هر فرد در هر ویژگی به یکی از این طبقه
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ها در هر ویژگی براي دو فرد به معنی یکسان بودن ویژگی مورد نظر یکسان بودن طبقه
  باشد.ها میبراي آن
  

  وفیلیهاي هومگیري ویژگیروش اندازه
شـوند. در  هاي اجتماعی در قالب یک گـراف تعریـف مـی   در حوزه علوم شبکه، شبکه

. در باشـند مـی  یاجتماع يهاکاربران شبکه هدهندها نشانگره هاي اجتماعیگراف شبکه
 یـن ) اسـت کـه ا  يهمکـار  ی و(مانند دوست ینوع ارتباط هدهندنشان هایال هااین گراف

وسـیله  هاي اجتمـاعی بـه  ن تعداد دوستان هر فرد در شبکه. همچنیافراد در شبکه دارند
  .)2010(نیومن،  شودگره متناظر آن در گراف معرفی می هدرج

ي هـا شـبکه هاي هوموفیلی براي گیري ویژگیمعیاري براي اندازه)، 2010(نیومن 
تـوان بـراي مشـخص کـردن وزن     اجتماعی مجازي، ارائه کرده است. از این معیـار مـی  

د. در ایـن معیـار ابتـدا تعـداد     کـر ي هوموفیلی براي متغیرهاي اسمی اسـتفاده  هاویژگی
ها با طبقه مشابه وجود دارد شمرده شده، و سپس ایـن تعـداد بـا    هایی که مابین گرهیال

شود. شبکه ها با طبقه مشابه در شبکه تصادفی مقایسه میتعداد یال مورد انتظار بین گره
هـاي بـین   ف حاصل از یک تعداد مشخص گـره و یـال  تصادفی در علوم شبکه، به گرا

شـود  شـود، اطـالق مـی   صورت تصادفی و با محاسبات ریاضی حاصـل مـی  ها که بهآن
. در اینجا شبکه تصادفی حاصل از گراف مورد مطالعه بر اساس ساختار )2010(نیومن، 

  شد.بامیهاي افراد، حاصل شبکه، یعنی ارتباطات افراد و گراف حاصل از آن، و ویژگی
) 1-3ها در گراف اصلی با طبقه مشابه از طریق رابطه ذیل (هاي بین گرهتعداد یال

  :)2010(نیومن،  شودحاصل می

  )1-3رابطه ( 
 

 کند، همچنین را مشخص می براي فرد  ، طبقه ویژگی که در آن 
در یـک طبقـه قـرار     cدر ویژگـی   jو  iکه دو فـرد  شد، درصورتیبایک متغیر بولی می
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نیـز   گیـرد.  بگیرند، مقدار یک اتخاذ کرده، و در غیر این صورت مقـدار صـفر مـی   
مجـاورت   یسبا ماتر توانیها را مگرافباشد. ماتریس مجاورت گراف مورد مطالعه می

. باشدیها مبرابر تعداد کل گره nکه  باشدیم nدر  nمجاورت  یسنمود. ماتر يسازیادهپ
 یـر و در غ یکبرابر  jو  iدو گره  ینب یالوجود  يمجاورت به ازا یسماتر ij یههر درا

  .باشدیاین صورت برابر صفر م
هـا بـا طبقـه یکسـان     هایی کـه بـین گـره   داد یالتع 3شکل مثال در شبکه عنوانبه
رت منقطع نشان داده شده است. بنابراین صوباشد و بهشده است، هفت عدد میتشکیل

  شود. می 7) براي این شبکه برابر با عدد 3حاصل رابطه (

 
  اي از شبکه دوستی به همراه ویژگی جنسیت نمونه -3شکل 

  
ارسال درخواست دوستی افراد در این  هدهنددار، نشانجهت یال هر در این شکل

باطات دوستی بـر اسـاس جنسـیت مشـابه     هاي منقطع مربوط به ارتباشد. یالشبکه می
هاي سیاه مربوط بـه ارتباطـات دوسـتی بـر اسـاس جنسـیت       باشند (هوموفیلی). یالمی

  باشند (هتروفیلی).متفاوت می
  

براي به دست آوردن شبکه تصادفی، ابتدا احتمال ارتباط بین هر دو فرد بر اساس 
شود و سپس از طریق اعمال میهاي افراد، سنجیده ساختار شبکه مورد مطالعه و ویژگی
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هاي مورد انتظار بین افراد با ویژگـی  آن براي هر دو فرد در گراف مورد نظر، تعداد یال
 آید.مشابه به دست می

احتمال ایجاد یـک   و  با درجات  jو  iخواهیم براي دو گره یمفرض کنید 
متصـل   i، بـه گـره   یک یال از گره  این کهبراي یال با طبقه مشابه را به دست آوریم. 

ي هـا راهراه وجود دارد، که این مقدار باید بر روي کل تعداد  iشود به تعداد درجه گره 
تعداد ارتباطات شبکه بـراي   m، که در آن هاي شبکه) تقسیم شود، موجود (کل یال

شـده  محاسـبه  jهاي گره وق به ازاي یکی از یالباشد. احتمال فدار میگراف غیر جهت
. زمـانی یـک یـال در    ضرب شود،  jاست، بنابراین باید رابطه فوق در درجه گره 

مشابه باشند، بنابراین رابطه  cدر ویژگی  jو  iشود که دو فرد شبکه تصادفی شمرده می
حتساب رابطه فـوق بـه ازاي هـر دو    باید ضرب شود. در نهایت، با ا باال در 

  :شودهاي مورد انتظار مابین افراد با طبقه مشابه از رابطه ذیل حاصل میفرد، تعداد یال

  )2-3رابطه (
 

صورت ) به2-3) و (1-3از طریق تفریق رابطه (  cدر انتها وزن هوموفیلی ویژگی 
  شود:رابطه ذیل حاصل می

 
  :)2010(نیومن،  شودذیل حاصل می سازي رابطه فوق، رابطهبا ساده

  )3-3رابطه (
 

توانیم از باشد. می تواند در بازه ) می3-3حاصل رابطه (
  هاي عددي وزن حاصل، نتایج زیر را بگیریم:بازه

 W(c) > 0 مثبت بودن وزن هوموفیلی براي ویژگی :c    باشـد:  به ایـن معنـا مـی
بر اساس تشابه وجود دارد از تعداد ارتباطـاتی کـه در    تعداد ارتباطاتی که در این شبکه
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باشد. در واقع در شبکه مـورد مطالعـه تعـداد    آید، بیشتر میحالت تصادفی به دست می
از مقدار مورد انتظار داریم. بنابراین از مثبت  cبیشتري ارتباطات بر اساس تشابه ویژگی 

کـه در شـبکه    یم بگیـریم: اول آن تـوان دو نتیجه می cبودن وزن هوموفیلی براي ویژگی 
طور مثال براي هوموفیلی وجود دارد نه هتروفیلی. به cمورد مطالعه در رابطه با ویژگی 

شود افراد تمایل بیشتري به برقراري ارتباط با ویژگی جنسیت، مشابه بودن آن باعث می
ن تمایـل  شود اییکدیگر در شبکه داشته باشند (هوموفیلی) و عدم شباهت آن باعث می

 هدهنـد نشـان  cوجود نداشته باشد. دوم آنکه بزرگ بـودن مقـدار عـددي وزن ویژگـی     
  باشد.در انتخاب دوستان می cتأثیرگذاري بیشتر ویژگی 

 W(c) < 0 منفی بودن وزن هوموفیلی براي ویژگی :c    باشـد:  به ایـن معنـا مـی
عداد ارتباطـاتی کـه در   تعداد ارتباطاتی که در این شبکه بر اساس تشابه وجود دارد از ت

باشد. در واقع در شـبکه مـورد مطالعـه تعـداد     آید، کمتر میحالت تصادفی به دست می
از مقدار مورد انتظار داریم. بنابراین از منفی  cکمتري ارتباطات بر اساس تشابه ویژگی 

کـه در شـبکه    تـوانیم بگیـریم: اول آن  دو نتیجه می cبودن وزن هوموفیلی براي ویژگی 
طور مثال براي هتروفیلی وجود دارد نه هوموفیلی. به cرد مطالعه در رابطه با ویژگی مو

شود افراد تمایل بیشتري به برقراري ارتباط بـا  ویژگی جنسیت، عدم تشابه آن باعث می
شـود ایـن تمایـل    یکدیگر در شبکه داشته باشند (هتروفیلی ) و شباهت آن باعـث مـی  

 هدهنـد نشـان  cبزرگ بـودن مقـدار عـددي وزن ویژگـی     وجود نداشته باشد. دوم آنکه 
  باشد.در انتخاب دوستان می cتأثیرگذاري بیشتر ویژگی 

 W(c) = 0 از صفر بودن وزن هوموفیلی براي ویژگی :c توان فهمید که ایـن  می
 ویژگی تأثیري در انتخاب دوستان توسط افراد در شبکه مورد مطالعه ندارد.

باشـد، مثبـت بـودن ایـن     می 12/0رابر ب 3شکل براي  Wمثال (جنسیت)  عنوانبه
مقدار، بدین معناست که در این شبکه مشابهت جنسیت باعث افزایش احتمال دوسـتی  

باشد. نزدیک بودن ایـن  می 12/0شود (هوموفیلی) و وزن این احتمال برابر بین افراد می
نظـر در جـذب    باشد که شباهت جنسیت در شـبکه مـورد  عدد به صفر، نشانگر این می
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یر زیادي ندارد. از برابر بودن تعداد روابط هوموفیلی و هتروفیلی در تأثافراد به یکدیگر 
اي که توان انتظار داشت که عدد صفر براي این ویژگی حاصل شود، اما نکتهمی 3شکل 

باید در مطالعه هوموفیلی به آن دقت کـرد، نـوع سـاختار و ارتباطـات افـراد در شـبکه       
، همین عامل باعث شـده اسـت کـه هومـوفیلی کمـی بـراي       3شکل در شبکه  باشد،می

  ویژگی جنسیت حاصل شود.
  

  هادادهنتایج و تحلیل 
ي آزمون استفاده شـده در ایـن کـار پژوهشـی پرداختـه      هادادهابتدا به مطالعه مجموعه 

  شود و سپس نتایج این کار پژوهشی توضیح داده خواهد شد.می
  زمونشبکه مورد مطالعه و آ

در این مقاله، اطالعات شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، 
شده است. این شـبکه اجتمـاعی مجـازي، کـار     آوريعنوان مجموعه داده آزمون جمعبه

بـوده   دسـترس در فضاي مجازي در  1393شروع کرده و تا سال  1389خود را از سال 
الت تکمیلی زنجـان مشـغول بـه تحصـیل     دانشجو در دانشگاه تحصی 600است. حدود 

نفـر در شـبکه اجتمـاعی مجـازي ایـن دانشـگاه، بـه         400بین، حـدود  ینازااند که بوده
  .درآمدندسایت عضویت این وب

شده است  آوري) جمع93تا  89هاي سایت (در طول سالتمام اطالعات این وب
به همراه مشخصـات وارد   و کارمندان) استادانکاربر (شامل دانشجویان،  432که شامل 

ها رخ داده است. به علت نقص ارتباطاتی است که بین آن 3221شده و همچنین شامل 
مشخصات بسیاري از کاربران در ایـن شـبکه اجتمـاعی مجـازي، از طریـق پرسـش از       

ارتباطات  گراف مربوط به 1در شکل تر گردید. کاربران شبکه، مشخصات مربوطه کامل
ده اسـت. در ایـن تصـویر،    که اجتماعی مجازي به تصویر کشیده شـ کاربران در این شب

هـا) بزرگنمـایی شـده    ها (تعداد دوسـتان آن درجه آن برحسبها برچسب و اندازه گره
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در  وضـوح بـه باشند است، بدین نحو افرادي که در شبکه بیشترین ارتباطات را دارا می
باشند. شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلـی زنجـان،   تصویر مشخص می

ي قرمز، آبی، زرد، سبز و بنفش هارنگ 1شکل باشد که در گراف داراي پنج اجتماع می
هـاي  ین اجتماع در این شبکه به ترتیب متعلق به رنـگ تربزرگنمایش داده شده است. 

است که براي حفظ حریم شخصی، اسامی افراد از این  باشد. بدیهیقرمز، آبی و زرد می
شده یفتعري آن براي افراد، شناسه کاربري جابهو  شدهحذفها) (داده هادادهمجموعه 

  است.
درخواست ارتباط در شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجـان  

صورت واکنش نشـان  باشد. افراد به درخواست ارتباط، به چهار دار میصورت جهتبه
(ولـی هنـوز    شـده مشاهده -4مشاهده نشده  -3عدم پذیرش،  -2پذیرش،  -1دهند: می

اند). براي درخواست ارتباطـات کـاربران در   تصمیم به پذیرش و یا عدم پذیرش نگرفته
شـده اسـت. بـراي بـه دسـت       یرهذخشده، تمام چهار حالت فوق،  آوريهاي جمعداده

انـد (حالـت   هایی که مورد پذیرش افراد قرار گرفتـه درخواست آوردن گراف ارتباطات،
شـده کـه   دیگر، به ازاي هر درخواسـت ارسـال  عبارتشده است. بهاول)، در نظر گرفته
  دار در گراف ارتباطات ایجادشده است.شده است، یک یال جهتمورد پذیرش واقع
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  صیالت تکمیلی زنجانتوزیع درجه ورودي شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تح -4شکل 

  
  هاي ساختاري شبکهویژگی

ورودي و توزیــع درجـه خروجــی شــبکه اجتمـاعی مجــازي دانشــگاه    4توزیـع درجــه 
نشـان داده شـده اسـت. در ایـن شـکل محـور        4شـکل  تحصیالت تکمیلی زنجـان در  

دهد و محور افقی، لگاریتم درجـه  یتم احتمال مشاهده هر گره را نشان میلگارعمودي، 
شـود، توزیـع درجـه از توزیـع قـانون      طور که مالحظه میدهد. همانرا نشان میها گره

کنـد کـه در گـراف شـبکه، تعـداد      کند. توزیع قانون تـوانی بیـان مـی   تبعیت می 5توانی
شود، و ب گفته میهاهاآنمحدودي گره وجود دارند که درجه بسیار بزرگی دارند و به 

ین درجه در ایـن  تربزرگباشد. ها کوچک مینتعداد زیادي گره وجود دارد که درجه آ

                                                
4. Degree distribution 
5. Power law Distribution 
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باشد می 5و  4، 1، 5، 3، 2، 254، 33، 16هاي شبکه به ترتیب متعلق به افرادي با شناسه
ــه  ــاآن(درج ــا   ه ــر ب ــب براب ــه ترتی  95و  96، 98، 110، 120، 124، 126، 127، 140ب

فـردي بـا    یرگذارترین شخص در این شبکه (بیشـترین درجـه خروجـی)،   تأثباشد). می
یرپـذیرترین  تأثباشـد. همچنـین   مـی  123باشد که درجـه خروجـی وي   می 254شناسه 

باشـد کـه   مـی  14شخص در این شبکه (بیشترین درجه ورودي) نیز، فردي بـا شناسـه   
  است. 91اش يوروددرجه 

 مؤلفـه شبکه مجازي ارتباطات دانشـگاه تحصـیالت تکمیلـی زنجـان داراي یـک      
هـاي  باشد. به هـر یـک از زیرگـراف   می 7همبندي قوي فهمؤل، و صد 6همبندي ضعیف

ي کـه  امؤلفهبه  دارجهتهاي شود. در گرافهمبندي گفته می مؤلفههمبند یک گراف، 
همبندي قوي  مؤلفهدار وجود داشته باشد مسیر جهت ،در آن به ازاي هر دو گره دلخواه

دار بین هر دو هاي غیر جهتدار به یالهاي جهتشود، و اگر فقط با تبدیل یالیمگفته 
شود. چگالی این همبندي ضعیف گفته می مؤلفهمسیر وجود داشته باشد،  ،دلخواه رأس

گـراف  باشـد.  دهنده تنک بـودن ایـن شـبکه مـی    باشد، که نشانمی 0.035شبکه برابر با 
، در مقابـل،  باشد یکنزد هایالشمار  یشینهآن به ب هايیالاست که شمار  یگراف ،چگال

قطر گـراف در ایـن شـبکه یـا     داشته باشد.  یاندک هايیالاست که  یگراف ،گراف تنک
باشـد.  مـی  8اي که بین دو فرد در گـراف شـبکه وجـود دارد، برابـر بـا      بیشترین فاصله

  باشد.می 3.04ها در این شبکه، برابر با همچنین میانگین فاصله گره
  

  هاي هوموفیلیوزن ویژگی
هـاي هومـوفیلی جنسـیت، وضـعیت     آمده براي ویژگیدستایج بهدر ادامه به ترتیب نت

تأهل، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، سال ورود به دانشگاه و شهرستان محل سکونت 
  آورده شده است.

                                                
6. Weakly connected component 
7. Strongly connected components 
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  زنجان یلیتکم یالتدر شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحص جنسیت یعتوز -5شکل 

  
  وزن ویژگی جنسیت

باشـد. توزیـع ویژگـی    ل افراد شبکه در دسترس مـی براي ویژگی جنسیت، اطالعات ک
شده است. وزن ویژگی جنسـیت بـراي شـبکه اجتمـاعی     مشخص 5شکل جنسیت، در 

آمده است. از مثبت بودن ایـن مقـدار   دستبه 0.39مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی، 
گیري کرد کـه، در شـبکه اجتمـاعی مجـازي دانشـگاه تحصـیالت       توان نتیجهعددي می

جنس خود دوست شـوند (هومـوفیلی)، و   لی زنجان، افراد تمایل دارند با افراد همتکمی
  باشد.می 39/0اندازه این تمایل برابر با 

هاي هوموفیلی در شبکه دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجـان  بیشترین وزن ویژگی
ن شود. بنابراین افراد در این شبکه در انتخاب کردن دوستامربوط به ویژگی جنسیت می

ها اهمیـت بیشـتري قائـل هسـتند. از     خود، براي تشابه جنسیت، نسبت به سایر ویژگی
گیري کرد که افـراد  توان نتیجهبراي وزن ویژگی جنسیت، می شده حاصلمقدار عددي 

باشـد. ایـن در    شـان جـنس هـا، هـم  تمایل بسیار زیادي دارند که مخاطب مورد نظر آن
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 1995هاي بر روي یک دبیرستان در طول سال اي کهصورتی است که بر اساس مطالعه
)، بـه  2014الوین، -فرسون و اسمیتاسمیت، مکشده است (انجام در آمریکا  2004تا 

ها کاسته شده است اند که از اهمیت وزن ویژگی جنسیت در طول سالاین نتیجه رسیده
توجه به این  کند. باو اهمیت این ویژگی در قیاس با تحصیالت و نژاد فرق چندانی نمی

حرمت روابط با جـنس   هدهندنکته که در ایران از گذشته تا به امروز تجربیات ما، نشان
گیري کـرد کـه در   گونه نتیجهتوان اینباشد، بر این اساس از مشاهده باال میمخالف می

جامعه آماري مورد مطالعه نسبت به جامعه آماري غربی، روابط بـا جنسـیت مشـابه در    
  اسالمی دارد.-هاي ایرانینیز همچنان، ریشه در سنت فضاي مجازي

 
  توزیع وضعیت تأهل در شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان - 6شکل 

  
  وزن ویژگی وضعیت تأهل

باشـد،  نفر از کاربران شبکه در دسترس مـی  313براي ویژگی وضعیت تأهل، اطالعات 
بـراي بـه دسـت آوردن وزن ویژگـی      شـده اسـت.   شـخص م 6شـکل  که توزیع آن در 

یال به دست آمد  2478گره و  313وضعیت تأهل، ابتدا یک زیرگراف از گراف اصلی با 
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 30/0و سپس وزن ویژگی وضعیت تأهل بر روي آن محاسبه شـد. ایـن وزن برابـر بـا     
گیري کرد که، افراد در این شبکه توان نتیجهباشد. از مثبت بودن این مقدار عددي میمی

هاست دوست شوند، و شدت این مشابه آن شانتأهلتمایل دارند با افرادي که وضعیت 
  باشد.می 30/0تمایل برابر با 

پس از ویژگی جنسیت، ویژگی وضعیت تأهل بیشترین وزن را در شبکه اجتماعی 
مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان به خود اختصاص داده است. در نتیجه افراد 

زي در انتخاب دوست بعد از تشابه جنسیت، بـه مشـابه بـودن وضـعیت     در فضاي مجا
بـراي وزن   شـده حاصـل بـاالي   نسـبتاً دهند. از مقدار عـددي  تأهل، اهمیت بیشتري می

گیري کرد که در این شبکه اجتماعی مجـازي، افـراد مجـرد    توان نتیجهویژگی تأهل، می
 متأهـل طور مشابه افـراد  د دارند، و بهزیادي به برقراري ارتباط با افراد مجر نسبتاًتمایل 

  دارند. متأهلزیادي به برقراري ارتباط با افراد  نسبتاًنیز تمایل 
  

  وزن ویژگی مقطع تحصیلی
یال براي ویژگی مقطع تحصیلی  1883گره و  186ابتدا یک زیرگراف از گراف اصلی با 

گـی مقطـع   شده است. سـپس وزن ویژ  مشخص 7شکل به دست آمد، که توزیع آن در 
باشـد. از مثبـت   می 24/0تحصیلی بر روي این زیرگراف، محاسبه شد. این وزن برابر با 

گیري کرد که، افراد در این شبکه تمایـل دارنـد بـا    توان نتیجهبودن این مقدار عددي می
باشد، دوست شوند. شدت این تمایل برابر ها میشان مشابه آنافرادي که مقطع تحصیلی

  شد.بامی 24/0با 
پس از ویژگی جنسیت و وضعیت تأهل، ویژگی مقطع تحصیلی بیشـترین وزن را  
در شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، به خـود اختصـاص داده   

جـنس بـودن و   است. در نتیجه افراد در انتخاب دوست در فضاي مجـازي بعـد از هـم   
لی در دانشگاه اهمیت بیشـتري  مشابه بودن وضعیت تأهل، به یکسان بودن مقطع تحصی
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تـوان  بـراي وزن ویژگـی مقطـع تحصـیلی، مـی      شـده حاصـل دهند. از مقدار عددي می
خوبی دارند تا با افرادي که در یک مقطع تحصیلی  نسبتاًگیري کرد که افراد تمایل نتیجه

  باشند، دوست شوند.مشغول به تحصیل می

  
  مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجانتوزیع مقطع تحصیلی در شبکه اجتماعی  - 7شکل 

  

  
  زنجان یلیتکم یالتدر شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحص یلیرشته تحص یعتوز - 8شکل 
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  وزن ویژگی رشته تحصیلی
یال براي ویژگی رشته تحصیلی  1465گره و  156ابتدا یک زیرگراف از گراف اصلی با 

. سـپس وزن ویژگـی رشـته    شده اسـت مشخص 8شکل به دست آمد، که توزیع آن در 
باشـد. از مثبـت   می 19/0تحصیلی بر روي این زیرگراف محاسبه شد. این وزن برابر با 

گیري کرد که افراد در این شبکه تمایل دارنـد بـا   توان نتیجهشده، می بودن وزن حاصل
باشد، دوست شوند. شدت این تمایل برابر ها میشان مشابه آنافرادي که رشته تحصیلی

این ویژگـی   ،باشد. پس از ویژگی جنسیت، وضعیت تأهل و مقطع تحصیلیمی 19/0 با
بیشترین وزن را در شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان به خـود  

  اختصاص داده است.
  

  
توزیع سال ورودي به دانشگاه در شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه  -09شکل 

  کمیلی زنجانتحصیالت ت
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  ورود به دانشگاه سالوزن ویژگی 
یال براي ویژگی سال ورود بـه   1409گره و  147ابتدا یک زیرگراف از گراف اصلی با 

شده است. سپس وزن ویژگـی   مشخص 9شکل دانشگاه به دست آمد، که توزیع آن در 
 13/0سال ورود به دانشگاه بر روي ایـن زیرگـراف محاسـبه شـد. ایـن وزن برابـر بـا        

گیري کرد که افراد در این شبکه توان نتیجهشده، میباشد. از مثبت بودن وزن حاصلمی
باشد، دوست شوند. شـدت  ها میشان مشابه آنتمایل دارند با افرادي که رشته تحصیلی

  باشد.می 13/0این تمایل برابر با 
د در باشـد کـه افـرا   ایـن موضـوع مـی    هدهندمقدار عددي پایین این ویژگی نشان

انتخاب دوستان خود در شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجـان بـه   
  اند.یکسان بودن سال ورودي دانشگاه توجه کمی داشته

  
  وزن ویژگی شهرستان محل سکونت
یال براي ویژگی شهرستان محل  2092گره و  203ابتدا یک زیرگراف از گراف اصلی با 

شـده اسـت. سـپس وزن     مشـخص  10شـکل  آن در  سکونت به دست آمد، که توزیـع 
ویژگی شهرستان محل سکونت بر روي این زیرگراف محاسبه شد. ایـن وزن برابـر بـا    

گیري کرد که افراد در این توان نتیجهشده، میباشد. از مثبت بودن وزن حاصلمی 10/0
شد، دوست باها میمشابه آن سکونتشانشبکه تمایل دارند با افرادي که شهرستان محل 

  باشد.می 10/0شوند. شدت این تمایل برابر با 
ین پژوهش، افـراد در انتخـاب دوسـتان بـه ویژگـی      مطالعه اهاي مورد در ویژگی

دهنـد. مقـدار عـددي پـایین وزن ایـن      شهرستان محل سکونت، کمترین اهمیت را مـی 
الت باشد کـه در شـبکه اجتمـاعی مجـازي دانشـگاه تحصـی      ویژگی بیانگر این نکته می

تکمیلی زنجان در انتخاب دوسـت، یکسـان بـودن شهرسـتان محـل سـکونت اهمیـت        
  چندانی ندارد.
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توزیع شهرستان محل سکونت در شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه  -10شکل 

  تحصیالت تکمیلی زنجان
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  گیرينتیجه
 ن کهای با. اندبودههاي نظري ما نیز درست یینتبدهند که یمهاي تجربی ما نشان یلتحل

یر مختصـات  تـأث هـم تحـت    ،باشد امـا ارتباطـات شـبکه   یمجامعه ایران در حال تغییر 
باشند. در این پژوهش الگوي رفتـاري افـراد در   یم هاسنتیر تأثهوموفیلی و هم تحت 

انتخاب دوستان در شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تحصـیالت تکمیلـی زنجـان مـورد     
که براي انتخاب کردن دوسـت بـه جنسـیت طـرف     مطالعه قرار گرفت. افراد در این شب

هـا هسـتند، دوسـت    کنند با افرادي که همجـنس آن دهند و سعی میمقابل بسیار بها می
شوند. بعد از جنسیت به ترتیب به تشابه وضعیت تأهل، تشابه مقطـع تحصـیلی، تشـابه    

کونت رشته تحصیلی، تشابه سال ورود به دانشگاه و در نهایت تشابه شهرستان محل س
توان نتیجه گرفت کـه در جامعـه آمـاري    دهند. از مشاهدات این پژوهش میاهمیت می

هاي ایرانی و مذهبی در خصوص ارتباط با جنس مخالف در فضـاي  مورد مطالعه سنت
مجازي نیز همچنان وجود دارد، و افراد متأهل در این جامعه آماري در فضاي مجـازي،  

طـور خالصـه   بـه  11جـدول  بـا متـأهلین دارنـد. در    تمایل بیشتري به برقراري ارتباط 
هاي هومـوفیلی بـراي شـبکه اجتمـاعی مجـازي دانشـگاه تحصـیالت        ي ویژگیهاوزن

توان در باال بردن دقـت  تکمیلی زنجان، آورده شده است. از مشاهدات این پژوهش می
رو، شهاي اجتماعی مجازي در کارهاي پـی بینی ارتباطات کاربران ایرانی، در شبکهپیش

  بهره برد.
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هاي شبکه اجتماعی مجازي هاي مورد مطالعه بر روي زیرگرافوزن ویژگی -11جدول 
 دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان

  
کـارگیري رویکردهـاي   کـه بـا بـه    اسـت تاوردهاي مهم این پـژوهش ایـن   از دس

توان رخداد آن را به تفسـیر درآورد و ماهیـت   بهتر می ،اي به پدیده هوموفیلیرشتهمیان
چندبعدي آن را آشکار کرد. دانشجویان دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان با استفاده از 

هاي ارتباطی خود بر اساس به کنش اوالً هاي اجتماعیهاي فنی زندگی در شبکهظرفیت
هـاي  نشان دادند جامعـه ایـران بـر اسـاس سـنت      این کههوموفیلی شکل دادند و دوم 
  کند.ها زندگی میاجتماعی خویش در این شبکه

  

 ویژگی مورد مطالعه  گراف مورد مطالعه  شدهوزن حاصل

39/0  
  432گره=  تعداد

 جنسیت  کل شبکه
  3221تعداد یال= 

  313تعداد گره =   30/0
 وضعیت تأهل

  2478تعداد یال = 

24/0  
  186تعداد گره = 

 مقطع تحصیلی
  1883تعداد یال = 

19/0  
  156تعداد گره = 

 رشته تحصیلی
  1465تعداد یال = 

  147تعداد گره =   13/0
 سال ورود به دانشگاه

  1409تعداد یال = 

  203تعداد گره =   10/0
 شهرستان محل سکونت

  2092تعداد یال = 



 
 
 
 
 
 
 

  1395 تابستان، 6شماره سال دوم، هاي نوین، مطالعات رسانهفصلنامه      122

 

  منابع
 A Smith, J., McPherson, M., & Smith-Lovin, L. (2014, 6 1). Social 

Distance in the United States Sex, Race, Religion, Age, and Education 

Homophily among Confidants, 1985 to 2004. American Sociological 

Review, 79(3), 432-456. 

 Aiello, L., Barrat, A., Schifanella, R., Cattuto, C., Markines, B., & 

Menczer, F. (2012, 5 1). Friendship prediction and homophily in social 

media. ACM Transactions on the Web (TWEB), 6(2), 9-51. 

 Akcora, C., Carminati, B., & Ferrari, E. (2013). User similarities on 

social networks. Social Network Analysis and Mining, 3(3), 475-495. 

 B.Kandel, D. (1978). Homophily, Selection, and Socialization in 

Adolescent Friendships. American Journal of Sociology, 84(2), 427-

436. 

 Barberá, P. (2015). Birds of the Same Feather Tweet Together: Bayesian 

Ideal Point Estimation Using Twitter Data. Political Analysis, 23(1), 

76-91. 

 Boriah, S., Chandola, V., & Kumar, V. (2008). Similarity measures for 

categorical data: A comparative evaluation. Red, 30(2), 3. 

 Getoor, L., & Diehl, C. (2005). Link mining: a survey. ACM SIGKDD 

Explorations Newsletter, 7(2), 3-12. 

 H. Marx, J., & Spray, S. (1972). Psychotherapeutic "Birds of a Feather": 

Social-Class Status and Religio-Cultural Value Homophily in the 

Mental Health Field. Journal of Health and Social Behavior, 13(4), 

413-428. 

 Han, X. (2015). Mining user similarity in online social networks: 

analysis, modeling and applications. Evry, Institut national des 

télécommunications. 



  

  
  

  
 123  ...    هاي اجتماعی مجازيهوموفیلی در شبکه

 Han, X., Wang, L., Crespi, N., Park, S., & Cuevas, Á. (2015, 1 31). 

Alike people, alike interests? Inferring interest similarity in online 

social networks. Decision Support Systems, 69, 92-106. 

 Hyung Kang, J., & Lerman, K. (2012). Using Lists to Measure 

Homophily on Twitter. Workshops at the Twenty-Sixth AAAI 

Conference on Artificial Intelligence.  

 Liben-Nowell, D., & Kleinberg, J. (2007). The link-prediction problem 

for social networks. Journal of the American society for information 

science and technology, 58(7), 1019-1031. 

 McPherson, M., & Smith-Lovin, L. (1987, 6 1). Homophily in voluntary 

organizations: Status distance and the composition of face-to-face 

groups. American sociological review, 370-379. 

 McPherson, M., Smith-Lovin, L., & M Cook, J. (2001). Birds of a 

Feather Homophily in Social Networks. jstor, 27, 415-444. 

 Mislove, A., Marcon, M., Gummadi, K., Druschel, P., & Bhattacharjee, 

B. (2007). Measurement and analysis of online social networks. ACM 

SIGCOMM conference on Internet measur, (pp. 29-42). 

 Newman, M. (2010). Networks An Introduction. New York, United 

States: Oxford University Press Inc. 

 Yamaguchi, K. (1990). Homophily and Social Distance in the Choice of 

Multiple Friends: An Analysis Based on Conditionally Symmetric 

Log-Bilinear Association Model. Journal of the American Statistical 

Association, 85(410), 356-366. 


