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szociometria a szociológia az emberi 
kapcsolatok kvantifikálásával, 
felmérésével foglalkozó ága.

a szociometria szó a latin socius (társ) 
és metrum (felmérés)

 kizárólag a rokonszenvi-ellenszenvi 
választásokra koncentrál,

eredménye: szociogram



 Sűrűség: Egy háló sűrűsége a lehetséges és a létező kapcsolatok 
arányát jelenti. Egy n elemű hálóban a lehetséges kapcsolatok száma 
n*(n-1). Ha minden lehetséges kapcsolat valóban létezik, azaz 
mindenki kapcsolatban áll mindenkivel, akkor a sűrűség értéke 1. A 
„0” sűrűség érték azt jelenti, hogy senki sem áll kapcsolatban senkivel. 
A sűrűség értéke mindig 0 és 1 közötti szám, melynek magasabb 
értékei nagyobb hálózati sűrűséget jeleznek.

 Központiság: A központiság legkézenfekvőbb mérőszáma az egyes 
pontok kapcsolatainak (fokainak) számát viszonyítja az összes 
kapcsolathoz. Ezt fokszám-központiságnak (degree centrality) 
nevezzük. A mérőszámot a szociológus Linton Freeman (1979) 
finomította tovább, a gyakorlatban általában Freeman fokszám 
központiságot (Freeman’ s degree centrality) használunk.

 A közöttiség (betweenness): központiság egészen eltérő 
megfontoláson alapul: feltételezi, hogy egy szereplő azért sikeres egy 
hálóban, mert közvetítő szerepben van két csoport között.

 Sajátvektor (eigenvector): más néven Bonachich centralitás vagy 
Bonachich hatalmi mutató nevezzük. Mint erre a sajátvektor elnevezés 
is utal, az algoritmus alapja a faktorelemzés. Az eljárás a közelséghez 
hasonló megfontoláson alapszik, de inkább tekintettel van az egész 
hálóra, és kevéssé a helyi környezetre. Ezek az előnyök persze csak 
nagy hálók esetében érvényesülnek, kis hálóknál a sajátvektor és a 
közelség központiság értékek között minimális a különbség.

 Strukturális ekvivalencia: A strukturális ekvivalencia számítás a közel 
azonos kapcsolati helyzetben lévő aktorok azonosítására, és ezáltal a 
hálózat komplexitásának redukálására használható. Két aktor
strukturálisan ekvivalens, ha azonos kötéseik vannak a többi hálózati 
szereplővel. (Kürtösi, 2002)

 Blokkmodellek: A blokkmodell elemzés alapvetően a hálózati aktorok
diszkrét csoportokra bontásáról, azaz pozíciókhoz rendeléséről, 
valamint ezen pozíciók közt fennálló kapcsolatok meghatározásáról 
szól többfajta tartalommal bíró kötések fennállása esetén. A 
blokkmodell tehát egy modell vagy hipotézis egy multirelacionális
hálózatról. Míg az eredeti hálózati adatok egy szociomátrixban
ábrázolhatók, a blokkmodell ezt egy mátrixra redukálja, ahol B a 
pozíciók száma. Míg a strukturális ekvivalencia elemzés elsősorban az 
aktorok strukturálisan ekvivalens pozíciókba rendezéséről szól, a 
blokkmodell analízis nagy hangsúlyt fektet a pozíciók közti és a 
pozíciókon belüli kapcsolatok elemzésére. A blokkmodellezésnél az 
első feladat az aktorok pozíciókhoz rendezése, a második pedig a 
pozíciók közti és a pozíciókon belüli kapcsolatok feltárása. (Kürtösi, 
2002)
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