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Ανάλυση δικτύων: Ένας «αξονικός τομογράφος» της κοινωνίας 
 
Το παρόν σύγγραμμα της Α. Μπεκιάρη και του Ν. Χασάναγα («Κοινωνιολογική Τομή στο 

Εκπαιδευτικό Σύστημα: ‘Ξεκλειδώνοντας’ τις Σχέσεις Δύναμης», Εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη, 2016) στο κεφάλαιο 10 κάνει λόγο για τη μέθοδο της (ποσοτικής) ανάλυσης 
δικτύων και τη θεωρεί ως «αξονικό τομογράφο» της κοινωνίας. Στην κλασική (συμβατική) 
στατιστική εξετάζεται αν υφίσταται σχέση μεταξύ των ιδιοτήτων (λχ, «βαθμολογικά καλός 
μαθητής» και «καταγωγή από οικονομικά ευκατάστατη οικογένεια») που χαρακτηρίζουν τις 
περιπτώσεις-υποκείμενα (πχ, μαθητές) του δείγματος. Πέρα, όμως, από τις σχέσεις μεταξύ των 
ιδιοτήτων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σχέσεις μεταξύ των περιπτώσεων, δηλαδή σχέσεις 
επικοινωνίας, συμπάθειας, εμπιστοσύνης, πίεσης, κλπ, μεταξύ των μαθητών. Ορισμένες φορές, 
στην θεωρία κοινωνικών συστημάτων, το πρώτο είδος ανάλυσης, δηλαδή μεταξύ των ιδιοτήτων 
των υποκειμένων, ονομάζεται R-ανάλυση, ενώ η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των υποκειμένων 
Q-ανάλυση (η οποία μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους). 

Ένας τρόπος για την ποσοτική διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των υποκειμένων είναι η 
ανάλυση δικτύων, η οποία δεν είναι παρά μια λειτουργικοποίηση της θεωρίας συστημάτων. Η 
ανάλυση δικτύων εκτείνεται «βαθύτερα» από τον κλασικό ορίζοντα της συμβατικής στατιστικής, 
καθώς, πολλές φορές, αναδεικνύει «αόρατες» σχέσεις και ιεραρχίες (επίσημες ή ανεπίσημες), που 
δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές με άλλες μεθόδους. 

Αυτές οι σχέσεις μπορούν να έχουν τη μορφή δύναμης δράσης (πχ, σπρωξίματος, χτυπήματος), 
εξωτερικού ελέγχου (λχ, εξάρτηση κάποιου μαθητή από έναν συμμαθητή του για να του δανείσει 
την ξύστρα, την οποία δεν μπορεί να κλέψει λόγω των πιθανών κυρώσεων, εξάρτηση ενός 
φοιτητή από συμφοιτητή του για να τον βοηθήσει στις εξετάσεις, κλπ), εξουσιασμού 
(εμπιστοσύνης για συμβουλές σε μαθήματα, συμπάθειας και έλξης για παρέα στα διαλείμματα, 
λεκτικής επιθετικότητας, κλπ), ανταλλαγή πληροφοριών γενικού, επιστημονικού, προσωπικού, 
πολιτικού, διοικητικού ή άλλου ενδιαφέροντος, επιτακτικού ή συμβουλευτικού ύφους, κλπ. Τα 
άτομα αντιμετωπίζονται ως κόμβοι, μέσω των οποίων διαρθρώνονται οι σχέσεις. Τα είδη σχέσεων 
που προαναφέρθηκαν είναι μόνο ελάχιστα παραδείγματα από τα ουσιαστικώς ανεξάντλητα είδη 
σχέσεων που μπορεί να υφίστανται μεταξύ των ανθρώπων. Κάθε είδος σχέσης αποτελεί και ένα 
διαφορετικό δίκτυο μεταξύ των ίδιων ατόμων. Από μια ορισμένη τάξη μαθητών ή φοιτητών, 
λοιπόν, μπορούν να προκύψουν αμέτρητα δίκτυα. Ομοίως, μπορούν να υπάρξουν και να 
διερευνηθούν δίκτυα ποικίλων σχέσεων μεταξύ θεσμών (πχ, διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολείων, πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών, κλπ). 

Πολλές είναι οι μετρικές που έχουν προταθεί κατά καιρούς για την ανάλυση των δικτύων: 
πυκνότητα σχέσεων, μετρικές κεντρικότητας, όπως out- και in-degree, Katz status, pagerank, 
authority, closeness, betweenness, κλπ. Τίποτα δεν εμποδίζει κάποιον να προτείνει νέες, δικές του 
μετρικές, αρκεί να είναι ερμηνεύσιμες βάσει της πραγματικότητας και να χρησιμεύουν στην, κατά 
το δυνατόν, διεισδυτικότερη ανάλυση και κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων (δομών). Το πιο 
κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, στην ανάλυση κάθε κοινωνικού δικτύου είναι, ποιες μετρικές 
επιδέχονται εύλογες και χρήσιμες ερμηνείες με βάση το εκάστοτε είδος σχέσης. Η πυκνότητα των 
σχέσεων, λχ, μπορεί να εκφράζει το κατά πόσο οι δυνατές σχέσεις σε κάθε δίκτυο (γνωριμίες, 
συνεργασίες, φιλίες, σχέσεις εκμετάλλευσης ή σύγκρουσης, κλπ) έχουν χρησιμοποιηθεί/ 
αξιοποιηθεί/ εξαντληθεί. Επίσης, διάφορες από τις προαναφερθείσες μετρικές κεντρικότητας 
εκφράζουν το πόσο κεντρική θέση κατέχει κάθε κόμβος και την φύση της ιεραρχίας: πχ, 
«περιστασιακή επιρροή», «σωρευτική επιρροή» (λχ, αλυσιδωτές σχέσεις εμπιστοσύνης ή πίεσης), 
«σπουδαιότητα» ή έλεγχος διακίνησης πληροφορίας κ.ά. στο εκάστοτε εξεταζόμενο είδος σχέσης.  

Με πιο σύνθετους χειρισμούς των μετρικών, μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη βαθύτερες δομές. 
Λχ, για να εντοπισθεί ο κόμβος με την καθαρή σπουδαιότητα, μπορεί να αφαιρεθεί το 
betweenness από το closeness (pure salience=closeness-betweenness), δηλ. να αφαιρεθεί η 
επιρροή λόγω ελέγχου της διακίνησης πληροφορίας από την απλή (επιφανειακή) σπουδαιότητα, 
που φαίνεται να έχει ο κάθε κόμβος. Με συμβατική στατιστική, μπορεί να βρεθεί αν η καθαρή 
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σπουδαιότητα ή οποιοδήποτε άλλο μέγεθος κεντρικότητας ενός μαθητή σ’ ένα ορισμένο είδος 
σχέσης σχετίζεται με την ηλικία, το φύλο, τους βαθμούς του ή άλλα τέτοια, μη δικτυακά 
(αποκλειστικώς προσωπικά-ατομικά του) χαρακτηριστικά, ή με την επιρροή του (κεντρικότητά 
του) σε άλλου είδους σχέσεις. 

Πχ, στην ανάλυση ορισμένων τάξεων μαθητών, έχει βρεθεί ότι η σωρευτική επιρροή (κύρος) 
για συμβουλές σε ανθρωπιστικά μαθήματα συμβαδίζει με την σωρευτική επιρροή στην έλξη για 
παρέα στα διαλείμματα, ενώ το αντίστοιχο κύρος για συμβουλές σε φυσικο-μαθηματικά θέματα 
είναι ανεξάρτητο από την επιθυμία για παρέα. Αν αφαιρεθεί η έλξη για παρέα από το κύρος στα 
ανθρωπιστικά θέματα (ή αν τεθεί, πχ, ως παρονομαστής σε αυτό, με τοποθέτηση του +1 σε 
αριθμητή και παρονομαστή ώστε να αποφευχθούν απειρισμοί και ασυμμετρίες), θα προκύψει ένα 
μέγεθος που μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την καθαρή διανοητική επιρροή κάποιου μαθητή 
(δηλ. η διανοητική επιρροή που ασκεί, λχ, σε φιλοσοφικές- ανθρωπιστικές συζητήσεις, ακόμη κι 
όταν είναι αντιπαθείς προς τους συνομιλητές του). Επομένως, με κατάλληλη σύνθεση μετρικών 
δικτυακής ανάλυσης, μπορεί ν’ αποσαφηνίζεται, όλο και βαθύτερα, η ουσία και η φύση των 
διαφόρων σχέσεων. 

Κάθε δίκτυο γίνεται αλγεβρικά επεξεργάσιμο ως μήτρα (πίνακας). Αυτό το πέρασμα από τη 
στατιστική στην αλγεβρική επεξεργασιμότητα των κοινωνικών φαινομένων αποτελεί το πέρασμα 
σ’ έναν τελείως διαφορετικό ορίζοντα κοινωνικής έρευνας. Αν με την (κλασική) στατιστική 
επεξεργασία μπορούν στοχαστικά ν’ ανιχνευθούν σχέσεις μεταξύ ατομικών ιδιοτήτων (πχ, 
υποθετικά «όσο πλουσιότερος, τόσο καλύτερος βαθμολογικά», «όσο ψηλότερος, τόσο πιο 
ηγετικός στην παρέα»), οι οποίες στην πραγματικότητα συνιστούν μερικώς ή πλήρως αποτέλεσμα 
βαθύτερων κοινωνικών δομών που υφίστανται μεταξύ των ατόμων, με την αλγεβρική 
επεξεργασία μπορούν ν’ ανιχνευθούν και να κατανοηθούν βαθύτερα οι κοινωνικές δομές 
καθαυτές, και –ανάλογα με την προσέγγιση- όχι απαραίτητα στοχαστικά, αλλά ενδεχομένως με 
αρκετή λεπτομέρεια και ακρίβεια. Αυτού του είδους η ανάλυση που ξεφεύγει από τις κλασικές 
στατιστικές τεχνικές και πλησιάζει σε άλλου είδους μαθηματικά και σε άλγεβρα, ή, πολλές φορές, 
σ’ έναν συνδυασμό κλασικής στατιστικής και δικτυακής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης 
αλγεβρικής επεξεργασίας, ονομάζεται από κάποιους και «μη συμβατική στατιστική». Το γενι-
κότερο πεδίο των κοινωνικών επιστημών που εφαρμόζει δικτυακή ανάλυση, στοιχεία άλγεβρας, 
και ενδεχομένως άλλων πεδίων των μαθηματικών (κατά την προσέγγιση του εκάστοτε ερευνητή), 
ονομάζεται και «μαθηματική κοινωνιολογία» (mathematical sociology).  

Η ανάλυση δικτύων ενσαρκώνει την παραδοχή της θεωρίας συστημάτων ότι ένα άτομο δεν 
έχει «αυθύπαρκτα» και αντικειμενικά χαρακτηριστικά και ρόλους (λχ, «σημαντικός» ή 
«ασήμαντος», «ηγέτης»), αλλά τ’ αποκτά μέσω της αλληλεπίδρασής του με τ’ άλλα άτομα. Μια 
άλλη, πιο εκλαϊκευμένη, όμως εύστοχη διατύπωση είναι, ότι κανείς δεν είναι «κάτι» από μόνος 
του μέσα σ’ ένα σύνολο, αλλά οι άλλοι τον κάνουν αυτό που είναι (δίνοντάς του την εμπιστοσύνη 
τους, έχοντας την ανάγκη του, δίνοντάς του σημασία, λαμβάνοντας πληροφορίες από αυτόν, κλπ). 

Ένας ένθερμος υποστηρικτής της ανάλυσης δικτύων θα μπορούσε να τη θεωρήσει ως μια 
«αξονική τομογραφία» του σώματος της κοινωνίας, ενώ τις συμβατικές στατιστικές μεθόδους 
απλά ως μια παλαιού τύπου «ακτινογραφία», η οποία παρέχει αδρομερείς και αποσπασματικές 
πληροφορίες. Πρόκειται για μια «αξονική τομογραφία» που αποκαλύπτει λεπτομερειακά, 
διεισδυτικά και με αρκετή πληρότητα σχέσεις δύναμης, δηλαδή δομές (ανισότητες και 
εξαρτήσεις). Οι κλασικές ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι επεξεργασίας των δεδομένων 
εμπειρικής κοινωνικής έρευνας μπορούν ν’ αναλύσουν τη δύναμη πιο αδρομερώς και όχι τόσο 
ολιστικά. 
 


