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Wprowadzenie 

W naukach społecznych strukturalna metodologia oparta jest na studiach interakcji 

pomiędzy tzw. aktorami społecznymi. Relacje w analizie sieciowej rozumiane są jako 

powiązania pomiędzy jednostkami. Analiza sieciowa została stworzona w celu rozpoznania i 

odkrycia wzorów życia społecznego, które, z jednej strony, mają znaczenie poznawcze dla 

całej struktury, z drugiej zaś powodują ścisłe konsekwencje dla samych aktorów- uczestników 

sieci. Analiza sieciowa pozwala na odkrycie wzorów interakcji, ale, co więcej, umożliwia 

zdiagnozowanie warunków, w jakich wzory te powstają.  

Celem artykułu jest wskazanie możliwości aplikacyjnych analizy sieciowej 

w odniesieniu do identyfikacji i rozpoznania sieci relacji rynkowych, które w globalnej 

gospodarce opartej na wiedzy tworzą skomplikowaną strukturę wielopoziomowych 

i wieloaspektowych struktur.  

 

1. Koncepcyjne założenia metody analizy sieci społecznych 

Na gruncie nauk społecznych idea badania wzorów interakcji i relacji jest wczesna. 

Przed ukonstytuowaniem się nurtu badań sieciowych naukowcy społeczni opierali się na 

czterech obszarach pomiaru:  

 zmierzali do wyjaśnienia podstawowych instytucji strukturalnych poprzez 

systematyczne badania wzorów społecznych, 

 gromadzili dane dotyczące zachowań, a dane te miały postać diad aktor–aktor, 

 odkrywali procedury w celach konstrukcji czy wizualizacji wzorów interakcji, 

 tworzyli procedury obliczeniowe lub określali właściwości wzorów społecznych 

poprzez funkcje ilościowe, matematycznych.  



Termin sieć społeczna (ang. social network) funkcjonuje w socjologii od lat 50. XX 

wieku. Jako pierwszy posłużył się nim w 1954 roku J. Barnes, by nazwać układ stosunków 

społecznych utrzymywanych przez członków społeczności lokalnej niezależnie od norm 

kulturowych
1
. Określenie sieć społeczna jest używane do oznaczania dowolnego układu 

powiązań lub zbioru obiektów między zdefiniowanymi grupami aktorów (jednostkami, 

grupami, organizacjami, społecznościami, społeczeństwami itp.), rozważanego wraz 

z interpretacją i charakterystyką powiązań między nimi. Sieć jako całość może stanowić 

podstawę do interpretacji zachowań społecznych aktorów stanowiących elementy tej sieci
2
. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy sieci można wyodrębnić emergentne, 

ponadjednostkowe zjawiska, a także zidentyfikować wewnętrzną i ukrytą strukturę relacji 

rynkowych. Termin sieć konsekwentnie desygnuje relacje społeczne pomiędzy aktorami.  

Analiza sieci społecznych (ang. social network analysis, SNA) jest to analiza 

strukturalna, oparta na konkretnym, formalnym rozumieniu struktury
3
. Sam termin analiza 

sieciowa został zapożyczony prawdopodobnie z tzw. badań operacyjnych
4
. SNA dostarcza 

alternatywnych wyjaśnień zachowania aktorów, nie traktując procesów społecznych jako 

sumy atrybutów czy norm wewnętrznych, ale pozwala na wyłonienie zjawisk emergentnych, 

powstających jako efekt wzajemnej interakcji. Modelowanie SNA pozwala badaczom na 

konceptualizację struktury sieci, poprzez ustalenie wzorów relacji, dyfuzję informacji 

pomiędzy aktorami, a także zrozumienie, jak jednostki wpływają i kształtują środowisko 

strukturalne sieci. Popularyzację idei metod sieciowych rozpoczął we wczesnych latach 70. 

H.C. White, który wraz ze swoimi współpracownikami i studentami przyczynił się do 

rozwoju teorii i badań sieciowych. Aby dobrze umocować w teorii koncepcyjne założenia 

metody analizy sieciowej, należy prześledzić i określić podstawy teoretyczne oraz kierunki jej 

rozwoju, które zostaną przedstawione w ujęciu retrospektywnym. Można przyjąć następujące 
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okresy graniczne: 1) okres prekursorski (lata 30.), 2) okres stagnacji w rozwoju SNA (lata 40., 

50. i 60.), 3) okres ugruntowanej metodologii SNA (lata 70.), 4) współczesny rozwój metod 

sieciowych, wspomagany technologią informatyczną i graficzną (od lat 80. do chwili obecnej. 

Okres prekursorski. Przed pojawieniem się podręczników metodologicznych 

poświęconych analizie sieciowej za podstawowe źródło wiedzy służyły teoria grafów oraz 

monografie matematyczne F. Harary’ego i jego współpracowników. Jednakże już w 1736 

roku L. Euler postawił problem rozwiązania zagadnienia mostów w Królewcu (zilustrowany 

na rysunku 3.1). Problem ten został określony w sposób następujący: czy można przejść 

kolejno przez wszystkie mosty tak, żeby przekroczyć je tylko raz. L. Euler wykazał, że jest to 

niemożliwe, a decyduje o tym nieparzysta liczba wylotów mostów zarówno na każdą z wysp, 

jak i na oba brzegi rzeki. Następcy szwajcarskiego matematyka rozwinęli teorię grafów jako 

dział w matematyce dyskretnej
5
. 

Rysunek 1. Rycina obrazująca miasto Królewiec oraz siedem mostów na rzece Pregole. Poniżej graf 

stanowiący jej odwzorowanie. 

 

Źródło: The Structure and Dynamics of Networks, red. M. Newman, A.-L. Barabási, D.J. Watts, Princeton 

Uniwersity Press, Princeton, NJ 2006.   

W latach 30. XX wieku J.L. Moreno ustalił fundamenty metody SNA, które wypływały 

bezpośrednio z teorii grafów. Socjometria – początkowo określana przez niego jako 

„psychologiczna geografia” – rozumiana była jako eksperymentalna metoda wymagająca 

wglądu w ewolucję i organizację grupy oraz pozycji jednostek stanowiących tę grupę
6
. J.L. 

Moreno opracował podejście w opisie sieci społecznych poprzez zdefiniowanie ich własności. 
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Warto wspomnieć także inne efekty jego prac: rozwój metod pomiaru danych empirycznych, 

rozwój technik wizualizacyjnych, rozwój modeli matematycznych opisujących sieć. 

Działalność J.L. Morena dała początek zainteresowaniu orientacją strukturalną w studiach nad 

sieciami społecznymi.  

Równolegle z pracami J.L. Morena badacze z Harvard University – Ch. River (Graduate 

School of Business Administration), a także L.J. Henderson, G.E. Mayo, F. Roethsberger, 

W.L. Warner i T.N. Witehead – prowadzili obserwacje i dociekania mające na celu poznanie 

wzorów interakcji występujących między aktorami społecznymi. Charakteryzując strukturę 

społeczną, wykorzystywali w jej opisie głównie takie wskaźniki grupowe, jak ukryte 

struktury lokalne (kliki) lub stratyfikację grupową. W procesie badawczym wykorzystywali 

wiedzę z zakresu socjologii, antropologii i etnografii. Grupa opracowała systematyczną 

metodę analizy interakcji, nie określiła natomiast żadnego strukturalnego wymiaru 

w modelowaniu SNA
7
. Podsumowując: praca naukowa wspomnianych dwóch zespołów 

badawczych w latach 20. i 30. XX wieku stworzyła teoretyczne i metodologiczne podstawy 

sieciowej perspektywy badawczej na gruncie nauk społecznych.  

Okres stagnacji. Od lat 40. do lat 60. ubiegłego stulecia metoda analizy sieciowej była 

traktowana jako strukturalna perspektywa teoretyczna lub jako specyficzne podejście 

związane z gromadzeniem i analizą danych. W latach 40. badacze społeczni kontynuując 

tradycję strukturalną, penetrowali następujące obszary problemowe: wpływ indywidualnych 

zachowań na proces kształtowania się relacji interpersonalnych (K. Lewin z Massachusetts 

Institute of Technology w Michigan), eksperymenty związane z przywództwem (ang. 

leadership) i z analizą danych (A. Bavelas z MIT), opracowanie formalnych modeli 

analitycznych (D. Cartwright z MIT), opracowanie sposobu generowania danych 

(L. Festinger i T.M. Newcomb z MIT), badania z wykorzystaniem analizy socjometrycznej 

(L. Katz i Ch.P. Loomis z Michigan State College), badania pokrewieństwa wraz 

z rozpoznaniem wzorów interakcji w małżeństwie i w rodzinie (C. Lévi-Strauss z Sorbony 

i A. Weil z University of Chicago).  

Lata 50. zostały zdominowane przez prace badawcze poruszające takie problemy, jak: 

opracowanie modeli formalnych odtwarzających wzory relacji w sieci (N. Rashevsky 

z University of Chicago), rozpoznanie wzorów migracji ludności szwedzkiej (T. Hägerstrand 

z Lunds Universitet), proces komunikacji (P.F. Lazarsfield i R.K. Merton z Columbia 

University), proces dyfuzji innowacji w medycynie (J.S. Coleman, E. Katz i H. Menzel 
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z Columbia University), proces dyfuzji informacji (E. Rogers z Iowa State University, a 

później z Michigan State University), aplikacja metod sieciowych w antropologii (J. Barnes, 

E. Bott, J.C. Michhel, S. Nadel z Manchester University oraz London School of Economics), 

problem podejmowania decyzji w społecznościach (K.W. Deutsch i I. de Sola Pool z MIT).  

W latach 60. angażowano się w następujące tematy badawcze: analiza struktury 

grupowej (C. Lament z Sorbony), problem stratyfikacji społecznej (L. Guttman i E.O. 

Lauman z University of Michigan), określenie nieobserwowalnych własności sieci, takich jak: 

klastry, hierarchia, strukturalna równowaga (P.M. Blau, J.A. Davis, S. Leinhardt z University 

of Chicago oraz R.J. Mokken z Universiteit van Amsterdam), komunikacja masowa (J.M. 

Antonisse i F.N. Stockman z Universiteit van Amsterdam).  

Podsumowując: od lat 40. do końca lat 60. XX wieku wysiłek ukierunkowany na 

strukturalną perspektywę badawczą był rozproszony zarówno tematycznie (podejmował prace 

badawcze z różnych dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii, politologii, geografii), jak 

i przestrzennie (kontynuacja strukturalnego podejścia była obecna w ośrodkach 

uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych, Francji, Holandii, Anglii oraz Szwecji). Prace 

badawcze podjęte w tych ośrodkach nie doprowadziły jednak do powstania spójnej, 

jednorodnej koncepcji analizy sieciowej
8
. 

Okres ugruntowania metody SNA. Popularyzację idei metod sieciowych rozpoczął 

we wczesnych latach 70. H.C. White (z Harvardu), który wraz ze swoimi 

współpracownikami: P. Bearmanem, P. Bernardem, P. Bonaccichem, K.M. Carleyem, 

I. Chale’em, B. Ericksononem, C.S. Fischererem, M. Granovetterem, J. Levinem, S.M. 

Linenbergiem, R.L. Reigerem, B. Wellmanem i C. Winshipem, a także studentami, 

przyczynił się do ukonstytuowania metodologii sieciowej. W Harvardzie zostały opracowane 

metody i wzory badań sieciowych, które objęły nowe obszary problemowe. Pojawił się 

istotny kierunek badań, związany z konstruowaniem sieciowych modeli struktury pozycji i ról 

społecznych w grupie poprzez modele blokowe (ang. blockmodel)
9
. Pogłębiano również 

problem strukturalnej ekwiwalencji pozycji, który stał się kamieniem milowym w analizie 
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sieciowej
10

. Dzięki pracy H.C. White’a i grupy naukowców skupionej wokół niego termin 

„analiza sieci społecznych” jest bliski badaczom społecznym i oznacza orientację związaną 

z siecią społeczną.  

 

2. Współczesne kierunki badawcze w analizie sieci w naukach społecznych oraz 

marketingu 

We współczesnych obszarach rozwoju metodologii sieciowej należy wyróżnić trzy 

nurty. Pierwszy obejmuje wysiłek badawczy skoncentrowany na problematyce formalnego, 

matematycznego rozwoju metodologii sieci, dlatego też nurt ten nazwano formalną szkołą 

SNA. Drugi nurt badawczy związany jest z rozwojem teorii strukturalnych, określających 

skutki badanych procesów powstających w efekcie szeroko rozumianych wzorów interakcji 

w przekrojach różnych dyscyplin naukowych; ten rodzaj orientacji to strukturalna szkoła 

SNA. Trzeci z aspektów rozwoju metod sieciowych dotyczy nurtu aplikacyjnego metod 

sieciowych w dyscyplinie marketingu. Szczegółowe zestawienie problemów badawczych 

zostało zaprezentowane w tabeli 1.  

Szkoła formalna SNA pozwala na badania związane ze zmianą i rozwojem wzorów 

relacji w sieciach społecznych w czasie rzeczywistym. W nurcie tym dominują następujące 

obszary badawcze: modelowanie sieci bezskalowych (ang. scale-free networks) (R. Albert, 

A.-L. Barabási), opracowanie algorytmów pozwalających na odnalezienie najkrótszej ścieżki 

pomiędzy węzłami, zwłaszcza w sieciach o gęstej i skomplikowanej strukturze (D.J. Watts), 

symulacje zorientowane na rozwój sieci w czasie
 
i modelowanie sieci rzeczywistych

11
 (ang. 

real-word application) (A.-L. Barabási, M. Buchanan, D.J. Watts), odkrywanie społeczności 

lokalnych, klik w sieciach społecznych (K. Faust, J. Scott, S. Wasserman), rozwijanie 

problemu hierarchii w sieciach (A.-L. Barabási, S.N. Dorogovtsev, E. Ravasz) czy homofilli 

w sieciach (ang. assortative mixing) (J.-P. Eckmann, D. Gibson, E. Moses, M.E.J. Newman). 

Szkoła strukturalna SNA koncentruje się na następującym zagadnieniu: w jaki sposób 

wzory interakcji i relacji wpływają na badane własności w ramach poszczególnych dyscyplin 

naukowych. W nurcie tym pojawiają się najczęściej następujące obszary badawcze: 

definiowanie terminologii oraz kluczowych pojęć występujących w metodologii sieciowej, 
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testowanie istniejących teorii strukturalnych właściwych danej dyscyplinie, poszukiwanie 

sieciowych przypadków opisujących fenomen SNA, odkrywanie jawnych i ukrytych 

własności oraz efektów sieciowych (ekwiwalencji, pozycji sieciowej, władzy, prestiżu, 

przyczyn pojawiania się sieci itp.)
12

. 

Analiza sieciowa zaczyna być coraz częściej wykorzystywana w pracach badawczych 

w dziedzinie marketingu z uwagi na swój specyficzny charakter, który istotnie odróżnia 

metodologię sieciową od klasycznych metod badań marketingowych. W wyniku analizy 

można określić wzory powiązań między partnerami interakcji (producentem–dystrybutorem, 

sprzedawcą–nabywcą itp.) i, co istotne, rozpoznać ukryte emergentne własności w strukturze 

interakcji rynkowych.  

Zainteresowanie analizą sieciową w marketingu można zauważyć już w pracach z lat 

50. i 60., ale stopień zastosowania metodologii sieciowej jest wówczas dość niewielki. 

Podejmowane tematy dotyczą tylko dyfuzji innowacji (J.S. Coleman, E. Katz, H. Menzel) 

oraz nieformalnego wpływu grupy na zachowania nabywcze konsumentów (J.E. Stafford, 

R.E. Witt).  

W latach 70. nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania metodologią sieciową 

w marketingu. Najczęściej prace dotyczyły wykorzystania analizy socjometrycznej 

w marketingu (J.A. Czepiel), ale również innowacyjności (G.R. Dowling, D.F Midgley), 

komunikacji WOM (ang. word-of-mounth communications) (J.A. Czepiel, A. Martilla), 

nieformalnej komunikacji na rynkach przemysłowych (F.E. Webster) oraz zachowań 

nabywczych, zwłaszcza oddziaływania grup społecznych na podejmowane decyzje zakupowe 

(G.D. Bruce, R.E. Burnkrant, A. Counsineau, R.E. Witt). 

W latach 80. kontynuowano problemy badawcze podejmowane w pracach omówionych 

wcześniej, w tym proces komunikacji WOM (J.J. Brown, P.H. Reingen) czy obszar badań 

związany z zachowaniami konsumentów (W.O. Bearden, J.J. Brown, M.J. Etzel, B.L. Foster, 

S.B. Seidman). W okresie tym podejmowano również tematy badawcze związane z nowymi 

obszarami zastosowania metodologii sieciowej w marketingu, takie jak: instytucjonalny 

proces podejmowania decyzji zakupowych na rynkach międzynarodowych (E.C. Hirschman, 

D. Mazursky), relacje występujące w centrach zakupowych (J.M. Bristor, M.J. Ryan), 

formułowanie strategii marketingowej w kontekście sieci wymian (M.D. Hutt, P.H. Reingen, 
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J.R. Ronchetto), wzory zachowań nabywców instytucjonalnych (M.D. Hutt, R.T. Moriarty, 

J.R. Ronchetto, R.E. Spekman). 

Współcześnie prace z zakresu metod sieciowych w dyscyplinie marketingu dotyczą, 

z jednej strony, problemów poruszanych już wcześniej, takich jak: wzory zachowań 

konsumentów (R.P. Bagozzi, G. Henderson, B. Kline, J.C. Ward), wzory zachowań 

podmiotów instytucjonalnych (G.L. Frankwick, M.D. Hutt, R.B. Money, P.H. Reingen), 

proces dyfuzji innowacji na rynkach instytucjonalnych (D.F. Midgley, P.D. Morrison), wzory 

komunikacji (A. Griffin, J.R. Hauser), z drugiej zaś pojawiają się zagadnienia związane 

z nowymi obszarami aplikacji metodologii sieciowej do uwarunkowań marketingowych 

i rynkowych, np.: określenie paradygmatu sieciowego w marketingu relacyjnym (R.S. Achrol, 

Ph. Kotler), wpływ kontroli informacji w centrach zakupowych (P.L. Dawes, G.R. Dowling, 

D.Y. Lee), przepływ informacji na rynku (J. Frenzen, K. Nakamoto), kapitał społeczny 

(S. Ghoshal, J. Nahapiet), sieci relacji w społeczeństwach wirtualnych (ang. virtual 

community) (R.P. Bagozzi, U.M. Dholakia). 

  



Tabela 1. Zestawienie obszarów badawczych podejmowanych w ramach SNA w latach 1920–2010. 

  

Nurt formalny SNA 

 

Nurt strukturalny SNA 

 

Nurt aplikacyjny SNA w marketingu  

lata  

20. 

brak publikacji  konceptualizacja metod sieciowych, definicja 

(J.L. Moreno) 

 procesy podejmowania decyzji (wyborów) przez 

dzieci (H. Bolt, B. Wellman) 

 wpływ inteligencji na wybór (J. Alamck) 

 wizualizacja sieci (J.L. Moreno) 

brak publikacji 

lata  

30. 

 socjometria (D.M. Davidson, Ch.P. Loomis, J.L. 

Moreno) 

 statystyczne ujęcie konfiguracji społecznych (H.H. 

Jennings, J.L. Moreno) 

 

 wzory interakcji wśród dzieci przedszkolnych, 

więzi przyjaźni (E.P. Hagman, L.M. Jack, M.L. 

Page) 

 wzory zachowań agresywnych (K. Levin, R. 

Lippitt) 

brak publikacji 

lata  

40. 

 analiza macierzowa (R.D. Luce, A. Perry) 

 analiza socjometryczna (D.M. Davidson Jr., L. 

Katz, Ch.P. Loomis, R.M. Powell) 

 biologia matematyczna (W.C. Allee, A. Rapoport, 

N. Rashevsky) 

 matematyczne modelowanie małych grup (A. 

Bavelas) 

 pomiar relacji w psychologii (E. Chapple) 

 społeczeństwo ulicy (W.F. Whyte) 

 struktura społeczna (A.R. Radcliff-Brown) 

 więzi i relacje w rodzinie (I.-J. Bienayme, L.F.B. 

de Chatauneuf) 

 zachowania społeczne (dominacja i integracja 

(H.H. Anderson) kooperacja i konkurencja (M. 

Deutsch), przywództwo i izolacja (H.H. Jennings) 

 

brak publikacji 

lata  

50.  

 teoria grafów (C. Berge, F. Harary, R.Z. Norman) 

 socjometria (J. Nehnevajona) 

 równowaga strukturalna (D. Cartwright, F. Harary) 

 procedury wyznaczania klik w macierzach (F. 

 grupy społeczne, interakcje (G.C. Homans), 

spójność (J.W. Thibaut) 

 komunikacja (K. Back, K.W. Deutsch, L. 

Festinger, C. Flamnet, H.J. Leavitt, N. Rashevsky, 

 zmiana grup produktowych (L.L. Berry, W.L. 

Garrison) 

 

 procesy komunikacji w organizacji (H. 



Harary, I.C. Ross) 

 metody aproksymacji w procesach dyfuzji (H.D. 

Landahl) 

 random network (H.G. Landau, A. Rapoport, R. 

Solomonoff) 

 biased netts (A. Rapoport) 

 modele matematyczne szybkości przepływu 

informacji (H.G. Landau, A. Rapoport) 

S. Schachler, S.L. Smith, J.W. Thibaut) 

 proces dyfuzji innowacji (J.S. Coleman, E. Katz, 

H. Menzel) 

 procesy adaptacji technologii (G.M. Beal, E.M. 

Rogers) 

 rodzina, powinowactwo, więzi (E. Bott, C.D. 

Forde, L.H. Morgan, A.R. Radcliff-Brown, A. 

Reginald) 

 sieci innowacji (T. Hägerstrand) 

 status wyborczy a status ekonomiczny (Ch.P. 

Loomis, Ch.H. Proctor) 

 struktura społeczna: klastry (J. Barnes), wpływ 

społeczny (L. Festinger, S. Schachter), wpływ 

personalny (E. Katz, P.E. Lazarsfeld), przyjaźń 

(P.E. Lazarsfeld, R.K. Merton) 

 wzajemność wyborów (L. Katz, J.H. Powell) 

 

Guetzkow, H.A. Simon) 

lata  

60. 

 algebra grup spowinowaconych (J.P. Boyd) 

 dane socjometryczne (J.S. Coleman, D. MacRae) 

 modele stochastyczne dla grup społecznych (T.N. 

Bhargava, E. Katz)  

 modele strukturalne powinowactwa, krewniactwa 

(P. Courrege) 

 socjometria (H.H. Jennings, J.L. Moreno), dane 

(W.J. Horvath, A. Rapoport), analiza danych (S. 

Spilerman) 

 teoria grafów: aplikacja (Ø. Ore, F.R. Pitts), 

równowaga (J.A. Davis), grafy skierowane (D. 

Cartwright, F. Harary, R.Z. Norman) 

 sieci w miastach (A. Barton, J.C. Mitchell)  

 analiza grup zawodowych: struktura zawodowa 

(P.M. Blau, O.D. Ducan), styczność grup 

zawodowych (E.O. Lauman, L. Guttman) 

 komunikacja (C. Flamnet) 

 komunikacja polityczna (M. Deutsch) 

 konflikt (L.C. Freeman), przywództwo (W. 

Bloomberg, T.J. Fararo, L.C. Freeman, S. Koff) 

 znajomość w sieci (H. Gurevitch, T.M. 

Newcomb, H. Rosenthal) 

 problem małego świata (S. Milgram, J. Travers) 

 przestrzeń geograficzna (W.R. Tobler) 

 efekty wpływu grupowego na preferencje marek 

(J.E. Stafford, R.E. Witt) 

 komunikacja na rynkach industrialnych (C.M. 

Webster) 

 dyfuzja innowacji (E.M. Rogers) 

 

lata  

70. 

 dane relacyjne: algorytm, klastry (R.L. Breiger, 

S.A. Boorman), hierarchia w grafach (J.A. Davis), 

homomorfizm (G.H. Heil, H.C. White) 

 analiza rodziny (E. Bott, F. Galton, H.W. 

Watson) 

 analiza struktury społecznej (H.R. Bernard, S.A. 

 informacyjny i społeczny wpływ na zachowania 

zakupowe (R.E. Burnkrant, A. Counsineau, R.E. 

Witt) 



 dane sieciowe, relacyjne (H.R. Bernard, P.D. 

Killworth) 

 grafy skierowane (J.M. Antonisse) 

 modele blokowe: rola i pozycja (H.C. White) 

 oprogramowanie komputerowe: COMPLET (R.D. 

Alba), SOCK (R.D. Alba, M.P. Guttman), 

SOCPACI (S. Leinhardt), NEGOPHY (W.D. 

Richards), SONET–1 (B.L. Foster, S.B. Seidman) 

 socjometria: kliki (R.D. Alba), struktura (Ch. 

Winship) 

 statystyka strukturalna (P.A. Ballonoff) 

 teoria antycypacji (C. Heyde) 

Boorman, P.D. Killworth, H.C. Whill), rola 

społeczna (S.A. Boorman, R.L. Breiger, H.C. 

White), relacje interpersonalne (J.A. Davis, S. 

Leinhardt), elity (E.O. Lauman, F.U. Pappi), 

strukturalna ekwiwalencja (F. Lorrain, L.D. Sailer, 

H.C. White), kliki (R.J. Mokken), mocne 

powiązania (Y. Bian), centralność pozycji (L.C. 

Freeman), siła słabych powiązań (M. Granovetter), 

władza (H.M. Helmers, R.J. Mokken), wpływ 

społeczny (M. Kochen, I. de Sola Pool) 

 sieci miejskie (E.O. Lauman) 

 sieci społeczne (J.A. Barnes, S. Leinhardt)  

 struktura organizacji (P.M. Blau, R.A. 

Schoenherr) 

 

 proces dyfuzji informacji (J.A. Czepiel) 

 procesy komunikacji WOM (J.A. Czepiel, J.A. 

Martilla, C.M. Webster) 

 aplikowanie technik socjometrycznych (J.A. 

Czepiel) 

 innowacyjność (G.R Dowling, D.F. Midgley) 

lata  

80. 

 analiza sieciowa (S.D. Berkowitz, D. Knoke, J. 

Kukliński, B. Wellman) 

 dane retrospektywne (H.R. Bernard, P.D. 

Killworth) 

 komunikacja komputerowa (L.C. Freeman) 

 oprogramowanie komputerowe: COBLOC (P. 

Carrington, G.H. Heil), GRADAP (J.M. Antonisse, 

R. Mokken, F.N. Stockman), CENTER (L.C. 

Freeman), SONIS (P. Kappelhoff, F.U. Pappi), 

Ucinet (S.P. Borgatti, M.G. Everet, L.C. Freeman) 

 rola społeczna (R.L. Breiger, E.M. Pattison) 

 sieci rozmyte (ang. fuzzy network), kliki ( 

X. Yan) 

 sieciowe metody badawcze (L.C. Freeman, A.K. 

Romney, D.R. White), homomorfizm (H.C. White) 

 

 kapitał społeczny (J.S. Coleman) 

 modele strukturalne w antropologii (P. Hage, F. 

Harary) 

 paradygmat SNA (R.D. Alba) 

 powiązania społeczne,  relacje (E. Baumann, S. 

Feld, P. Masden, D. Prensky) 

 procesy komunikacji w sieci (D.L. Kincard, E.M. 

Rogers) 

 sieciowy sondaż społeczny  (R.S. Burt) 

 struktura społeczna (M. Granovetter, P.V. 

Marsden, N. Lin) efekty skumulowane (L.C. 

Freeman), społeczna interakcja (L.C. Freeman,  

S.C. Freeman, A.G. Michaelson), centralność 

pozycji (L.C. Freeman, R.R. Mulholland,  

D. Roeder), władza (B. Mintz, M. Schwartz,  

J. Scott, F.N. Stockman, R. Zeigler), homofilia 

(J.M. McPherson, L. Smith-Lovin)  

 więzi przyjaźni (C.S. Fisher) 

 

 analiza sieci w marketingu (J.B. Keman,  

P.H. Reingen) 

 centra zakupowe (J.M. Bristor, M.D Hutt, P.H. 

Reingen, J.R. Ronchetto, M.J. Ryan) 

 emergentny proces w formułowaniu strategii 

marketingowej (M.D. Hutt, P.H. Reingen, 

 J.R. Ronchetto) 

 komunikacja WOM (J.J. Brown,  

P.H. Reingen) 

 kryteria zakupowe konsumentów: wpływ grupy 

na wybór produktu (W.O. Bearden,  

M.J. Etzel), merchandising (R. Ettenson, J. Parrish, 

J. Wagner) 

 

 kryteria zakupowe przedsiębiorstw  

(E.C. Hirschman, M.D. Hutt, D. Mazursky, R.T. 

Moriarty, P.H. Reingen, R.E. Spekman) 



lata  

90. 

 analiza sieciowa SNA (K. Faust, L.C. Freeman, J. 

Scott, S. Wasserman, B. Wellman) 

 dominacja, hierarchia (L.C. Freeman, A.K. 

Romney) 

 estymacja rozmiarów sieci (H.R. Bernard, E. 

Johnsen, P.D. Killworth, Ch. McCarthy, G.A. 

Shelly) 

 grafy nieskierowane (T. Kamada, S. Kawei) 

 rzadkie sieci (R. Albert, A.-L. Barabási) 

 sieci z pozycją centralną (ang. ego-centered 

network) (A. Marin, Ch. Muller, B. Wellman)  

 socjologiczny kontekst grupy (L.C. Freeman) 

 teoria działań społecznych (A. Abbot) 

 zjawiska emergencji  

 problem małego świata (J.J. Collins, C.C. Chow, 

S.H. Strogatz, D.J. Watts) 

 proces dyfuzji (A.G. Michaelson) 

 analiza sieci społecznych (K. Faust, S. 

Wasserman), strukturalny kontekst możliwości 

(ang. opportunites) (P.M. Blau), dziury strukturalne 

(R.S. Burt), kultura, klasy (B. Erickson), izolacja 

(R.M. Fernandez, D. Harris) 

 sieci przyjaźni (D. Brewer, C. Webster), sieci 

sąsiedzkie (K. Campell, B. Lee) 

 kapitał społeczny (R.S. Burt) 

 epidemiologia (M. Morris) 

 analiza cytowań (M.S. Roth, G.M. Zinkhen) 

 centra zakupowe (P.L. Dawes, G.R. Dowling, 

D.Y. Lee) 

 diadyczne interakcje (N. Hopkins, D. Iacobucci) 

 diadyczne relacje biznesowe (J.C. Anderson, H. 

Håkansson, J. Johanson) 

 ekwiwalencja aktora na rynku B2B (G. 

Henderson, N. Hopkins, D. Iacobucci) 

 kapitał intelektualny i społeczny (S. Ghoshal, J. 

Nahapiet) 

 mapy preferencji marek a assortative network 

(B.J. Calder, G.R. Henderson, D. Iacobucci) 

 negocjacje (R.B. Money) 

 partnerstwo B2B (J.C. Anderson, J.A. Narus) 

 preferencje konsumentów (M. Chandrashekaran, 

P.H. Reingen, B.A. Walker, J.C. Ward) 

 proces dyfuzji (D.F. Midgey, P.D. Morrison, J.H. 

Roberts) 

 proces zakupu w detalu (B. Kline, J. Wagner) 

 relacje w marketingu (R.S. Achrol) 

 sieciowe ujęcie marketingu (R.S. Achrol, D. 

Iacobucci, Ph. Kotler) 

 słabe relacje w organizacji a proces dzielenia się 

wiedzą (M.T. Hansen) 

 SNA w marketingu (R.P. Bagozzi, P.A. 

Dabholkar, G. Henderson, D. Iacobucci) 

 wzory komunikacji (A. Griffin, J.R. Hauser) 

 zachowania zakupowe względem marki (J.E. 

Charg, G.R. Henderson, D. Iacobucci, A. Marcati) 

 

lata   analiza danych metodą pozycji centralnej (V.  analiza sieciowa (S.P. Borgatti, D. Brass, G.  ekologia informacji (R.J. Watts, S.A. Watts) 



2000-

2010 

Hlebec, K.L. Manfreda, V. Vehovr) 

 metodologia SNA (L.L. Berry, P. Marsden, E. 

Otte, R. Rousseau, J. Scott) 

 oprogramowanie do zarządzania danymi 

relacyjnymi (C. Butts) 

 oprogramowanie komputerowe: Pajek (V. 

Batagelj, A. Mrvar), Ucinet 6.0 (S.P. Borgatti, M. 

Everett, L.C. Freeman) 

 wizualizacja sieci (K.M. Carley, J.-A. Carrasco, B. 

Hogan, B. Wellman) 

Labianca, A. Stephen) 

 kapitał społeczny (R.S. Burt, B. Erickson, K. 

Frank, N. Lin, B. Wellman) 

 problem małego świata (M. Buchanan)  

 struktura relacji społecznych (M. Grossetti), 

fragmentaryczne powiązania (C. Menjivar) 

 struktura sieci dyskusji (P.S. Bearman, P. Parigi), 

sieci imigrantów (S. Dominguez, I. Maya-Jariego), 

relacji internetowych (J. Boase, B. Wellman), e-

sąsiedztwo (K. Hampton), sieć cytowań (N. Nazer, 

B. Wellman, H.C. White) 

 struktura: powiązania (ang. linked) (A.-L. 

Barabási, P. Bearman, R. Cote, J. Moody, G. 

Plickert, K. Stovel, B. Wellman), dziury 

strukturalne (R.S. Burt), sąsiedztwo (K. Hampton, 

B. Wellman), izolacja (M. Brashears, J.M. 

McPherson, L. Smith-Lovin), status (J.M. Podolny) 

 

 komunikacja WOM (K. Ozcan) 

 preferencje konsumentów (W. Jager, M.A. 

Janssen, Y. Yang) 

 przepływ informacji na rynku (J. Frenzen, K. 

Nakamoto) 

 relacje na rynkach zagranicznych (B.J. Calder, 

P.D. Ellis, G.R. Henderson, D. Iacobucci, A. 

Pecotich, V.K. Rangen) 

 relacje na rynku B2B (K.D. Antia, G.L. Frazer) 

 relacje w kanałach dystrybucji (K.D. Antia, G.L. 

Frazer) 

 społeczeństwa wirtualne (ang. virtual 

communities) (R.P. Bagozzi, U.M. Dholakia) 

 teoria wyboru konsumenta (D.E. Allen, N. 

Mandel) 

 władza, prestiż, hierarchia w sieci relacji (W.S. 

Hesterly, C. Jones)  

 zaangażowanie i konkurencja (D. Gibson) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – L.C. Freeman, The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science, Empirical Press, Vancouver, 

BC 2004; Network Theory Bibliography [on-line], protokół dostępu: www.marketingpower.com (American Marketing Association). 

http://www.marketingpower.com/


Warto z kolei podkreślić trzeci obszar problemowy, nowy w stosunku do 

podejmowanych wcześniej tematów badawczych, a związany z rozwojem samej metodologii 

sieciowej w dyscyplinie marketingu. We współczesnych pracach naukowych prezentowane są 

wyniki analiz danych relacyjnych: diad, triad, sieci na rynkach przemysłowych 

(instytucjonalnych), usług (zwłaszcza usług profesjonalnych) i rynku dóbr konsumpcyjnych 

(J.C. Anderson, H. Håkansson, D. Iacobucci, J. Johnson). Ponadto podejmowany jest ważny 

problem analityczny dotyczący zastosowania ponadjednostkowych, nieobserwowalnych 

wskaźników sieci rynkowych, takich jak: ekwiwalencja aktora (G. Henderson, N. Hopkins, D. 

Iacobucci), władza, prestiż, hierarchia w sieci (S.P. Borgatti, W.S. Hesterly, C. Jones)
13

. 

 

Podsumowanie 

Wykorzystywanie metodologii sieciowej, obecne w dyscyplinie marketingu od lat 50., 

wraz z coraz silniejszym akcentowaniem jego relacyjnego charakteru i wielopoziomowości 

układów sieciowych, wymaga od badaczy zwrócenia szczególnej uwagi na emergentne 

własności struktury relacji rynkowych. Rozwój technologiczny szczególnie Internetu, 

sieciowy charakter rynków oraz serwicyzacja produktu powodują, że podejście to może stać 

się jednym z podstawowych kierunków badań marketingowych.  
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Streszczenie 

W artykule scharakteryzowano strukturalną metodologię badań związaną z pomiarem 

Celem pracy jest przedstawienie obszarów badawczych analizy sieciowej (ang. Social 

Network Analysis, SNA) w ujęciu tradycyjnym (w naukach społecznych) oraz przedstawienie 

możliwości zastosowania do wielowymiarowych i wielopoziomowych układów relacji 

rynkowych..  

 

 


