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Analiza de reţea
a) „Paradigma analizei de reţea cuprinde teorii, modele şi aplicaţii
exprimate în termeni de concepte şi procese referitoare la
relaţii. Astfel, relaţiile definite de legăturile dintre unităţile de
analiză sunt o componentă definitorie...” (Wasserman and Faust
1994)
b) „Analiza de reţea tratează comunitatea ca şi o reţea de structuri
şi componente definite din punctul de vedere al actorilor sociali
aflaţi în centrul acesteia...” (Wellman and Giulia 1999)
c) „Modelele de reţea descriu structura uneia sau mai multor
„pânze” de relaţii între actori (unităţi de analiză)” (Burt 2009)
Dincolo de aceste definiţii destul de complicate, putem spune
că analiza de reţea este o metodă de cercetare, în care importantă
este relaţia dintre unităţile de analiză; relaţie care ne permite să
identificăm rolul fiecărui actor în dinamica grupului.

Clasificarea reţelelor
a. Reţele ego- centrice: la nivel individual- ego şi alters;
b. Reţele uni- modale: reţele definite pe un singur set de
actori (căsătorie, prietenie, etc.);
c. Reţele bi- modale: relaţii între două seturi de actori (donaţii
de la corporaţii către organizaţii non- guvernamentale);
d. Reţele de afiliere- actor/eveniment- participarea la un
eveniment, apartenenţa la un partid, etc.;
e. Reţele comportamentale: construite în funcţie de domeniul
de activitate sau sistemul social al individului;
f. Reţele organizaţionale: relaţi între structuri la nivel macro;

g. Reţele sociale online.

Elemente ale reţelei sociale


Actori (noduri) care pot fi indivizi, corporaţii, unităţi sociale colective (prieteni,
parteneri, agenţii guvernamentale, societăţi comerciale, universităţi, etc.). Actorii
reprezintă unităţile generatoare de legături.



Relaţii (legături): de rudenie, de prietenie, schimburi comerciale, asociere sau
afiliere, etc.



Legături complexe



Margini (edge)- legături nedirecţionate;



Arcuri (arcs)- legături directionate;



Cercuri (loop)- legături care leagă un nod de el însuşi;



Multiple- arcuri care apar de mai multe ori.



Grafuri care pot fi: simple nedirecţionate, simple direcţionate şi complexe (reţea).

Utilitatea analizei de reţea constă în capacitatea acestei metode de a
modela relaţii între sisteme de actori, astfel vorbim despre diade, triade,
subgrupuri, grupuri si partiţii.

Principalele teorii ale analizei de
reţea

A. Fenomenul „lumii mici” (Milgram 1967)

B. Puterea legăturilor slabe (Granovetter 1973)
C. Suport social (Langford, Bowsher et al. 1997)
D. Capital social (Portes 2000)

Ce ne interesează atunci când
analizăm o reţea?
1. Statistici descriptive: câţi actori? câte legături? ce fel de
legături?
2. Gradul de centralitate: câte legături are un actor? care
actori au cele mai multe/ mai puţine legături?
3. Gradul de conectivitate (betweeness centrality):
capacitatea actorilor de a conecta mai multe grupuri.

4. Gradul de apropiere (closeness centrality): distanţa
dintre actori.
 Gradul de centralitate al reţelei: media paşilor necesari
pentru a traversa reţeaua. (Borgatti, Mehra et al. 2009)

Alte aplicaţii ale analizei de reţea

A. Epidemiologie

B. Marketing viral
C. Răspândirea practicilor şi ideilor inovative
D. Management-ul conflictului

E. Stoparea traficului de droguri şi fiinţe umane
F. Terorism, etc.

Software- uri pentru analiza de
reţea
A. Pajek

B. UciNet
C. Gephi
D. Ora, NodeXL, etc.

E. Statnet, iGraph în R, Rsienna pentru modelarea reţelelor
F. Jung, NetworkX, etc.
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