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Abstract 
Objectives: Today, we are facing the widespread and increasing influence of social media in 
various aspects of people's lives, as well as the occurrence of crime and deviant behaviors 
in the context of these media. Considering the network structure of social media and the 
possibility of accessing a huge amount of social data in the last decade, we have seen the 
increasing interest of researchers in various fields, including social sciences, to use big data 
and network analysis. Despite the acceptance of this approach by sociology of deviance and 
criminology abroad, we are facing a lack of such studies in the country. The purpose of this 
article is to introduce Marvin Krohn's network theory, the application of the network 
analysis approach, and the use of big data in explaining social deviance in the context of 
social media. Methods: This paper is a review article and the research method is 
documentary. Results: After reviewing concepts such as big data and social media, referring 
to deviance and crime in social media, the application of big data and network analysis in 
criminology and sociology of deviance is discussed. Considering the theoretical weakness 
in the current empirical literature, Marvin Krohn's network theory in the field of sociology 
of deviance is described as a framework that has the ability to overcome this deficiency. 
Some suitable tools for collecting, analyzing, and visualizing social media big data are 
introduced. Conclusion: The integration of the three fields of sociology of deviance by 
providing theoretical support, network analysis, and big data can be of great help in 
describing, explaining, and controlling deviant and criminal behaviors in social media. 
Therefore, it is suggested to establish interdisciplinary cooperation in domestic universities 
among researchers of social sciences, computer engineering, computer sciences, and data 
sciences. 
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Extended Abstract  
1. Introduction 
Today, we are facing the widespread and 
increasing influence of social media in various 
aspects of people's lives, as well as the 
occurrence of crime and deviant behaviors in 
the context of these media. Considering the 
network structure of social media and the 
possibility of accessing a huge amount of social 
data in the last decade, we have seen the 
increasing interest of researchers in various 
fields, including social sciences, to use big data 
and network analysis. The emergence of big 
data in the social sciences has led to the 
beginning of a change in the research 
landscape from the point of view of the kind of 
research questions we can ask and the way we 
should answer those research questions. Also, 
variables and network analysis methods allow 
researchers to analyze criminals, deviants, and 
victims not as isolated individuals but as social 
beings within the network structure of their 
relationships with others.  Despite the 
acceptance of this approach by sociology of 
deviance and criminology abroad, we are 
facing a lack of such studies inside the 
country.  In this direction, there is a need for a 
theoretical basis in explaining deviance and 
crime. Without theory-driven big data 
collection, transformation, and analysis, we 
cannot answer fundamental questions about 
the social processes and mechanisms that 
concern criminologists. The purpose of this 
article is to introduce Marvin Krohn's network 
theory and discuss the application of the 
network analysis approach and big data in 
explaining social deviance in the context of 
social media. 

2. Methods 
This paper is a review article and the research 
method is documentary. 

3. Results 
In this article, after reviewing concepts such as 
big data and social media, referring to deviance 
and crime in social media, the application of 
big data and social network analysis in 
criminology and sociology of deviance is 
discussed. The diversity of data collection 

technologies in connection with spatial and 
temporal information of people and events 
that can be extracted from social media in the 
form of big data has advanced the analysis of 
crime and deviance from following patterns of 
crime and deviance to the stage of predicting 
patterns and led to the creation of preventive 
policies. These policies include predicting 
offenders, predicting victims, predicting crime 
locations, and predicting criminal 
collaborations using big data to identify 
potential targets for criminal and deviant 
activity with the goal of crime prevention. Big 
data and data mining methods with access to 
the time and place of events have provided the 
opportunity to test theories that were simply 
not possible in the past.  

Centrality analysis, community detection, 
information diffusion, link prediction, and 
generative models are among the issues that 
network analysis deals with by developing new 
techniques of analysis and exploration in social 
networks. The role of peer selection and 
influence in delinquency, co-offender 
selection, gang boundaries and criminal 
collaboration among gang members, the social 
organization of illegal drug markets, and the 
structure of criminal and terrorist 
organizations are among the issues in the field 
of social deviance and criminology that 
network analysis has played an effective role in 
analyzing and explaining them. However,  the 
interaction between network and spatial 
factors in understanding crime, analyzing the 
impact of network dynamics over time on 
criminal outcomes, understanding the spread 
of crime and victimization through networks, 
and examining the social structure of online 
illegal networks and their evolution are new 
topics that network analysis deals with them in 
new ways. 

Also, considering the theoretical weakness 
in the current empirical literature, Marvin 
Krohn's network theory was described as a 
framework that has the ability to overcome 
this deficiency. The concepts of Marvin 
Krohn's network theory are consistent with 
the literature of network analysis and can 
explain deviance in social media. In his 
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network theory, borrowing concepts such as 
density and multiplexity from network 
analysis, in connection with Hirschi's control 
theory and Sutherland's differential 
association theory, and combining them, he 
explained delinquency at both micro and 
macro levels. According to this theory, social 
units with higher levels of multiplexity and 
density in social networks will limit behavior 
more. The nature of behavior constrained by a 
given network depends on the focal context in 
which the network is located. If the network is 
formed around participation in deviant 
activities, the limiting effect of the network will 
be towards deviant behavior. 

At the end, some suitable tools for 
collecting, analyzing, and visualizing big data 
from social media were introduced. 

4. Conclusion 
With the emergence and development of 
digital technology, Internet, and social media, 
the sociology of social deviance and 
criminology beside digital and computational 
sociology is a novel and growing field. By 
combining the three realms of big data and 

social media, social network analysis, and 
sociology of deviance and criminology, a field 
emerges in which research can contribute 
significantly to the description, explanation, 
and control of deviant and criminal behaviors 
in social media. In the country, it is suggested 
to establish interdisciplinary cooperation in 
domestic universities between researchers of 
social sciences, computer engineering, 
computer sciences and data sciences to 
synergize and develop social research in the 
field of studying social deviance in social media 
using big data and network analysis. 
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 چکیده
 جامعه  افراد  زندگی  مختلف  ابعاد   در  اجتماعی  هایرسانه  روزافزون و گسترده  نفوذ  با  امروزه:  اهداف

 ساختار   به  توجه  با.  هستیم  روروبه  هارسانه  این  بستر   در  انحرافی  های رفتار  و  جرائم  بروز  همچنین  و
 اخیر   دهۀ   در  اجتماعی  هایداده  از  عظیمی  حجم  به  دسترسی  امکان  و  اجتماعی  هایرسانه  ایشبکه
 تحلیل  و   دادهکالن  از  استفاده  به  اجتماعی  علوم  ازجمله  مختلف  هایحوزه  در  محققان  اقبال  شاهد
  از   کشور  از  خارج  در  شناسیجرم  و  انحرافات  شناسیجامعه  حوزه  استقبال  رغمعلی.  هستیم  شبکه

 معرفی  مقاله  این  از  هدف.  مواجهیم   کشور  داخل  در  دست  این  از  مطالعاتی  کمبود  با  رویکرد،   این
 از  استفاده  و  اجتماعی  هایرسانه  بستر  در  اجتماعی  انحرافات  تبیین  در  کرون  ماروین  شبکه  نظریۀ
: هایافته.  است  اسنادی  و  مروری  مقاله  روش:  مطالعه  روش .  است  دادهکالن  و  شبکه  تحلیل  رویکرد

 و   انحرافات  به  اشاره  با  اجتماعی  هایرسانه  و  دادهکالن  چون  مفاهیمی  مرور   از  پس   مقاله  این  در
  شناسی جامعه  و  شناسیجرم  در  شبکه  تحلیل  و  دادهکالن  کاربرد  به  اجتماعی  هایرسانه  در  جرم

  نظریۀ   حاضر،  تجربی   ادبیات  در  موجود  نظری  ضعف  به  توجه  با  همچنین .  شودمی  پرداخته  انحرافات 
 ساختن   مرتفع  قابلیت  که  چارچوبی  عنوانبه  انحرافات  شناسیجامعه   حوزه  در  کرون  ماروین  شبکه

 سازیبصری  و  تحلیل  آوری، جمع  برای  مناسب  ابزار  چند  پایان  در.  گرددمی  تشریح  دارد  را  نقیصه  این
  شناسی جامعه   حوزه   سه  تلفیق :  گیرینتیجه.  شودمی  معرفی  اجتماعی  هایرسانه  از  دادهکالن

  به   شایانی  کمک  تواندمی  دادهکالن  و  شبکه  تحلیل  نظری،  پشتوانۀ  ساختن  فراهم  با  انحرافات
  لذا. باشد داشته اجتماعی هایرسانه بستر در  مجرمانه و انحرافی رفتارهای کنترل و تبیین توصیف،
  علوم   پژوهشگران  میان  کشور  داخل  هایدانشگاه  در  ایرشتهمیان  همکاری  شودمی  پیشنهاد

  در   تحقیقات  توسعه  و  افزاییهم  منظوربه  داده  علوم  و  کامپیوتر  علوم  کامپیوتر،  مهندسی  اجتماعی،
 دادهکالن  و  اجتماعی  هایرسانه  و  شناسیجرم  و  انحرافات  شناسیجامعه  ویژهبه  اجتماعی  علوم  حوزه
 .شود برقرار

 کلیدواژه ها: 
  کرون، ماروین شبکه نظریۀ

 شبکه، تحلیل داده،کالن
 اجتماعی، هایرسانه
 . انحرافات شناسیجامعه
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 مقدمه و بیان مسأله 1
از   استفاده  به  خارجی  تحقیقات  اقبال  به  توجه  با 

  مشترک منفرد یا    صورتبه داده و تحلیل شبکه  کالن 
تبیین   و  توصیف  کمبود    جرائم در  و  انحرافات  و 

این مقاله،   از  این زمینه هدف  تحقیقات داخلی در 
معرفی نظریۀ شبکه ماروین کرون و کاربرد رویکرد  

کالن  از  استفاده  و  شبکه  تبیین    دادهتحلیل  در 
رسانه بستر  در  اجتماعی  اجتماعی  انحرافات  های 

 است.

ایانه گسترده از را   ۀاستفاد در عصر    ینترنتها و 
از    یچیده پ  ی آن را به بخش   1(تیآی )  اطالعات   یفناور
صنعت  یزندگ جوامع  اکثر  در  کرده    یلتبد  ی روزمره 

صرفه  بهمقرون   عتیطب(.  55۳:  201۶،  2)سیگل  است
  ی به زندگ  یشگرف  یهاو سهولت استفاده از آن کمک

جنبه  در  آموزش،    یهابشر  ازجمله  مختلف 
غ  ،یبهداشت  یهامراقبت و  است.    رهیتجارت  کرده 

اختراعات قرن    نیتراز بزرگ  یک یبدون شک    نترنت یا
ارتباطات و انتشار اطالعات    ازجمله  است که  ستمیب

است.   کرده  متحول  ن  کی   در را  و  گذشته،   میدهه 
ظهور    یاطالعات   یهای ارتباطاز رسانه   ی دیشکل جد

که به دلیل تنوع    (2019  )الخطیب و اگریوال، اِیکرده  
می  قرار  خود  کاربران  اختیار  در  که  دهند  امکاناتی 

می   روزروزبه افزوده  کاربرانشان  تعداد  شود.  بر 
ه در  کحاکی از آن است    هاترین آمارها و گزارشتازه

میلیارد نفر در جهان کاربر فعال   ۷/4  ،2022ژانویه  
هستند.رسانه اجتماعی  یوتیوبفیس   های    ، بوک، 
و    2، 2/ 5۶،  91/2  و اینستاگرام به ترتیب با اپ  واتس 
جهان،    4۷۸/1 در  کاربر  بیشترین  میلیارد  میزبان 

بوده  ماه  در  فعال  کاربران  )انتعداد  سایت  د 
در داخل کشور نیز طبق نتایج  (.  2022  ،3استاتیستا 

خرداد   در  ایسپا  نظرسنجی  با    1401آخرین  که 
سال به باالی    18جمعیت مورد مطالعه شهروندان  

و   کشور  کل  روستایی  و  شهری  مناطق  در  ساکن 
 

1 Information Technology (IT) 
2 Siegel  
3 Statista 
4 Chan 
5 Habiba 

است،    1541نمونه   شده  اجرا  تلفنی  شیوه  به  نفر 
رسان یا رسانۀ  درصد مردم حداقل از یک پیام   5/۷۸

  18کنند. این میزان بین جوانان  استفاده می   اجتماعی 
تحصیالت    9/9۶سال    29تا   با  افراد  و  درصد 

 (. 1401)ایسپا،   درصد است ۳/95دانشگاهی  

اجتماعی رسانهاگرچه   ارتباطات    های  و  تعامل 
اشتراک  امکان  کاربران،  گذاری چندطرفه 

ها، عقاید و  ها، برقراری ارتباط با فرهنگ مندیعالقه
ب دیگر و کسب اطالعات در مورد موضوعات  مذاه

ممکن   را  همکاران،  )رضوی   اندساخته مختلف  و  فرد 
  وکارها کسب ( و موجب رونق بسیاری از  ۳9:  1۳9۷
اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از    اندشده

از  آن بسیاری  بروز  به  منجر  رفتارهای    جرائمها  و 
مجازی   فضای  در  گشته  وانحرافی  است    واقعی 

،  201۸و همکاران،    5، حبیبا2019،  4مثال چان   عنوانبه)
کراننبرگ،  2014احمد،   همکاران،    6وولن  ،  2021و 

،  1۳95پور و همکاران،  ، عدلی 201۸و کارمودی،    7وایت 
همکاران، و  و    یفناور(.  1۳9۶  توالیی  اطالعات 

امت با  همراه  گستره    نظیری ب   یازات ارتباطات،  خود، 
.  فراهم آورده است  مجرمانه را  یهااز فرصت   یعیوس

  ی شدن بزه« در فضا  یموجب »عموم   یت وضع  ین ا
به   یمجاز است،  با یاگونهشده  افراد  بر  عالوه    که 

بس  ۀمجرمان  یزۀانگ کارب   یاریمحض،    ی فضا  ران از 
رفتارها  یزن  یبرسا م   ی به  پردازند  ی بزهکارانه 

  ی ابزار  مجازی همچنین (. فضای  1۳9۶)شیرمحمدی،  
برا و  هت فرص   یافتن ،  یانقربان  یافتن  ی جذاب  ا 

.  (201۳،  9و کالرک   8نیومنهمدستان است )   یی شناسا
های اجتماعی با اهدافی  به عبارت دیگر اگرچه رسانه 

مانند آنالین  مطلوبی،  اعضا  ارتباط  و  دوستان    ی با 
  افتن ی  ،هالمیو ف  ریتصاو  یبه اشتراک گذار  ،خانواده

با   شغل ارتباط  به  و...،  متخصصان    و  امروزه  اما 
برا  یبستر مانند    یمخرب  یهات ی فعال  یمساعد 
  سم ی ترور  ، مجازی  و انحرافات  جرائم   ، مجازی  ییزورگو

6 Weulen Kranenbarg 
7 White 
8 Newman 
9 Clarke 
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)الخطیب    شده است  لی تبد  مجازیو جنگ    مجازی
 . (2019 و اگریوال، اِی 

آنچه گفته شد اهمیت مطالعۀ رفتارهای انحرافی  
سازد.  های اجتماعی را برجسته می در رسانه   جرائمو  

فیس پلتفرم  مانند  اینستاگرام،  هایی  توییتر،  بوک، 
رسانه از  بخشی  که   ... و  واتساپ  های  تلگرام، 

های جدید برای  اند بستر جدیدی با ویژگی اجتماعی 
ساخته فراهم  افراد  که تعامل  می   اند  نظر  رسد به 

شیوه روش و  تبیین  ها  و  توصیف  برای  مرسوم  های 
در این    و جرم های اجتماعی ازجمله انحرافات  پدیده 

نباشد.   کافی  شیوه می   اگرچه بسترها  از  های  توان 
اما   برد  بهره  جرم  و  انحرافات  مطالعه  در  متداول 

های اجتماعی دو ویژگی عمده و خاص دارند:  رسانه
شبکه  خاصیت  امکان  ایکی  که  ارتباطات  بودن  ی 

انجام تحلیل شبکه را فراهم ساخته و دیگری تولید  
داده  متنوع  و  عظیم  حجم  به  دسترسی  های  و 

داده نام گرفته  اجتماعی است که در اصطالح کالن 
ی منجر به  ها در علوم اجتماع داده ظهور کالن است.  

چه نوع    کهاین منظر  از    قیانداز تحقچشم  رییتغ  آغاز
به آن    میبپرس  میتوانی م   یق یتحق  سؤاالت و چگونه 

  1)طیبی   است   شده  م،یپاسخ ده باید    ق یسؤاالت تحق
همکاران،   از    .(2020و  نوع  استفاده    در ها  داده اين 

الگوها  قربان   یبزهکار  یکشف  برا  ی و  درک    یشدن 
مهم    اریبس  تال یجی جرم در عصر دو    انحرافات روند  
همچنین متغیرها    . (2021،  و همكاران   2)گاندور   است

های تحلیل شبکه این امکان را برای محققان  و روش 
سازد تا مجرمان، منحرفان و قربانیان را نه  فراهم می 

بلکه    عنوان به ایزوله  موجودات    عنوان به افرادی 
با دیگران    روابطشان اجتماعی درون ساختار شبکه  

قادر به    تنهانهمورد تحلیل قرار دهند. تحلیل شبکه  
جامعه در  موجود  موضوعات  به  شناسی  پرداختن 

جرم  و  را  انحرافات  قابلیت  این  بلکه  است  شناسی 
پرسش  به  که  با  دارد  حوزه  این  در  جدید  های 

(. در  201۶،  3های جدید بپردازد )بوچارد و مالم روش
این مسیر نیاز به مبنایی نظری در تبیین انحرافات و  

 
1 Tayebi 
2 Gundur 
3 Bouchard & Malm 

ه  نیز  جمع   .ستجرم  تحل  لیتبد  ،یآوربدون    لیو 
مبتنداده کالن  نظر   ی ها  نم   ه،یبر  به    میتوانی ما 

اساس فرایند  ی سؤاالت  مورد  مکان  ها در    ی هاسم یو 
به جرم   ی اجتماع م که  مربوط  پاسخ    شود ی شناسان 

همکاران،    4)ویلیامز  میده پایه    اگرچه   .(201۷و  بر 
درون خود رویکرد تحلیل شبکه نیز    شدهارائهمفاهیم  

حال نظریۀ  توان به توصیف و تبیین رسید با این  می
کرون  ماروین  انحرافات  19۸۶)  5شبکه  حوزۀ  در   )

تواند مبنای نظری مناسبی برای آغاز و  اجتماعی می 
ادامه مسیر در این عرصه باشد. این نظریه نخستین  

جامعه  نظریه با در  که  است  انحرافات    شناسی 
و   چگالی  مانند  شبکه  تحلیل  مفاهیم  از  صراحت 
در   موجود  مفاهیم  با  پیوند  در  شبکه  چندگانگی 
نظریات کنترل هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند برای  
تبیین بزهکاری بهره برده است. با این وجود استفاده  

نمی  نظریه  این  باشد.  از  بزهکاری  به  محدود  تواند 
تبیینریکارگبه در  نظریه  این  اجتماعی    ی  انحرافات 

رسانه  بستر  از  در  استفاده  کنار  در  اجتماعی  های 
تواند بینش جدیدی در ادبیات این حوزه  داده می کالن 

جامعه جرم برای  و  انحرافات  به شناسان  شناسان 
آورد. ا   ارمغان  ا  شود ی مقاله تالش م   ن یدر  به    ن ی تا 

نظریۀ شبکه کرون در   اربرد ککه    دیپرسش پاسخ گو 
مسائل  مطالعه  شبکه در    ل یداده و تحلکالن پیوند با  

ی در  شناسانحرافات و جرم   یشناسمربوط به جامعه
 ؟ های اجتماعی چیستبستر رسانه 

های اجتماعی، رسانه 2
 داده و انحرافات اجتماعیکالن

رسانه در  اجتماعی  انحرافات  و  جرم  های  مطالعه 
ترکیبی   و  کیفی  کمی،  رویکردهای  شامل  اجتماعی 

این  گیرد  است.  قرار  استفاده  مورد  روشی  چه  که 
به   حال    سؤال وابسته  این  با  است.  پژوهش 

با    یاجتماع   یهارسانه   قاتیتحق ارتباط  در  اغلب 
  ت یبر کم  یکه مبتن  ردیگی داده مورد بحث قرار مکالن 

4 Williams  
5 Marvin Krohn 
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م   یی هاداده  که  رسانه   تواندی است    ی هاتوسط 
 .(2022، 1)زلر  شود دیتول ی اجتماع

 2داده کالن مفهوم  2.1
به شیوه کالن  که  است  مفهومی  متفاوتی  داده  های 

در   که  افرادی  توسط  است  ممکن  و  شده  تعریف 
کنند یا حتی در یک حوزه  های متفاوتی کار می حوزه

شود.   فهم  متفاوتی  شکل  به  هستند  مشغول 
( در  2001)  3داده توسط لینی نخستین بار مفهوم کالن 

  ی اطالعات  یهایی راداتعریف شد: "  4وی۳قالب مدل  
به  که  باال  تنوع  و  باال  سرعت  باال،  حجم  منظور با 

تصم  نشیب  شیافزا اشکال   ،یریگمی و  به 
نبهمقرون  اطالعات  پردازش  نوآورانه  و    از یصرفه 

به کالن ".  دارند کل داده    ی هاداده   ی فراوان"به    یطور 
ا  ی فناور  قیاز طر  دشدهیتول   )شامل  ایاش  نترنتیو 

استفاده از تلفن همراه، هرگونه    ، یاجتماع  یهارسانه
شخص بانک   یاطالعات  توسط  دولت  که  هر    ایها، 

دولت  یسازمان بخش    ...(و    شودی م   ینگهدار  یدر 
می  ا شود.  مربوط  همچن  ن یاز    ای حوزه به    نینظر، 

  ی آسان به اطالعات و فناور  ی اشاره دارد که دسترس
:  2020و همکاران،    5" )کِیلمخرب بر آن حاکم است

جرم 2 حوزه  در  و  (.  ویلیامز  انحرافات،  و  شناسی 
را    6ی و  ۶(، شش چالش تحت عنوان  201۷همکاران ) 
کالن  می داده برای  نظر  در  اجتماعی  که  های  گیرند 

 محققان با آن مواجه خواهند بود: 

  دشده یتولهای  : اشاره به مقدار عظیم داده 7حجم 
 اجتماعی در هر ثانیه در جهان دارد.

این  :  8شتاب پخش  و  تولید  باالی  سرعت  به 
 گردد. های جدید برمی اَشکال اطالعات و داده 

 
1 Zeller 
2 Big Data 
3  Laney 
4 3V 
5 Cale 
6 6V 
7 volume 
8 velocity 

داده 9تنوع این  طبیعت  ناهمگونی  به  اشاره  :  ها 
از متن، صدا و تصویر  تواند مجموعه دارد که می  ای 

 باشد.

  ی هاداده   ن یصحت و دقت ا   ت،یفیبه ک:  10اعتبار
 . شودی آشفته مربوط م

  د یشکل جد  ن یبه اخالق استفاده از ا  :11لتیفض
داده  تحقاز  در  م  ی اجتماع  قاتیها  ،  شودی مربوط 

و   اجتماعی  علوم  اخالق  اساسی  اصول  به  پایبندی 
 کلی.  صورتبه نتایج  ارائه

: اشاره به استخراج و تحلیل اطالعات  12ارزشمندی
ها دارد. مورد ششم در پیوند با  داده معنادار از کالن 

ت قبل  مورد  می پنج  واقع  زمانی  بتوان  شود  نها  که 
ا تنوع  و  سرعت  به داده   ن ی حجم،  را  صورت  ها 

فض  ت یر یمد  یمحاسبات و  و صحت  را    آن  لتیکرد 
 نمود. ثابت  

 13های اجتماعی مفهوم رسانه 2.2
های  حوزه رسانه در    قیبه تحق   ندهیبا وجود عالقه فزا

کم   ی رسم  ف یتعار  ، اجتماعی وجود    آن از    ی نسبتاً 
با    یاز نظر مفهوم   نیهمچن  ی اجتماع   یهادارد. رسانه 

د  سا  ی گریاصطالحات  شبکۀ    یهات ی ازجمله 
 15ن ی آنال  یاجتماع   یهاو شبکه  (14اسان)اس   اجتماعی 

عبارت    2014تا    2009بین    مرتبط هستند.ان(  )اواس
شد  رسانه روبرو  بیشتری  اقبال  با  اجتماعی  های 

ده برابر بیشتر    2021  تا  2014که در فاصله  طوری  به
اس و  ان از  او  51اس  از  بیشتر  مورد  اس برابر  ان 

تالش  بهترین  از  یکی  گرفت.  قرار  برای  استفاده  ها 
رسانه  ارائه از  جامع  و  دقیق  اجتماعی  تعریف  های 

هاسه  وکوان  نائو  شد.  2021)  16توسط  انجام   )
های اجتماعی  نویسندگان با جستجوی عبارت رسانه

مقاله نوشته شده   ۳440 مقاله از  250گیری و نمونه 

9 veriety 
10 veracity 
11 virtue 
12 value 
13 Social media 
14 social networking sites (SNSs) 
15 online social networks (OSNs) 
16 Nau, & Quan-Haase 
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های اجتماعی در  به زبان انگلیسی با موضوع رسانه
از    2020تا    201۸ی  هاسال فاصله   را  ذیل  تعریف 

 دادند: ارائه های اجتماعی رسانه

بر وب و    یمبتن  یهاس یسرو   یاجتماع   یهارسانه
  ها و سازمان  اجتماعاتتلفن همراه هستند که افراد،  

  ر، ییتغ  آفرینی،هم   جاد،ی ازند از طریق  سارا قادر می 
که توسط کاربر یا  و تعامل با محتوا )  یگذاراشتراک

می  تولید  با  شودربات    و   ارتباط   ، یهمکار  گریکد ی( 
کوان و    داشته  تعامل و  )نائو  بسازند  هاسه، اجتماع 
2021  :15) . 

و   کاربردها  امکانات،  گستردگی  دلیل  به 
پلتفرم ویژگی  انواع  رسانههای  اجتماعی  های  های 

رسانه کلی  نام  ذیل  محقق  که  است  های  ضروری 
این  مورد  در  رسانه اجتماعی  از  شکلی  چه  های  که 

اوست صریح   توجه  پلتفرم خاص مورد  یا  اجتماعی 
ا  هی مکرر پلتفرم های روزرسانبهباشد. از آنجایی که  

ی در تجربه  توجه قابلطی زمان گاهی اوقات تغییرات  
کند مطالعات باید دربردارنده توصیف  کاربر ایجاد می 

ویژگی  و  طرح  از  جزئیات  زمان  با  در  پلتفرم  های 
داده جمع  از  آوری  آن بخش  مقاله  این  در  باشد.  ها 

به  رسانه قابلیت  که  است  مدنظر  اجتماعی  های 
برقراراشتراک و  محتوا  و  گذاری  اجتماعی  ارتباط  ی 

 سازی دارد. شبکه

های  انحرافات و جرم در رسانه  2.3
 اجتماعی 
رسانه  در  واگرایی انحراف  شامل  اجتماعی  از    های 

  جامعه  شدهرفتهی پذ  ایمعمول    ،یعاد  ی استانداردها
به   منجر  که  غ است  ، قبول رقابل یغ  ، یرعادیاثرات 

بر   ای  یرقانون یغ در  باشد  جامعه  ایمضر  انحراف   .
گروه تی م  ی اجتماع  یاهرسانه شامل    یهاواند 
انحراف  ،یانحراف    و   ی انحراف  ی دادهایرو  ، یاعمال 

اگروال   باشد  یانحراف   یهاکیتاکت و  اِی1)الخطیب   ، 

 
1 Al-khateeb & Agarwal 
2 Patton 
3 Popular Video Hosting Websites 
4Pyrooz   
5 King 

به سبب ساختارشان و   های اجتماعیرسانه .  (2019
و  برا  اییژه امکانات  مه  ی که    کنندی م  یا کاربرانشان 

را   یبریسا  یط در مح  یانحراف  یوقوع جرائم و رفتارها
ارتکاب    ی برا  یط عنوان مثال شرا. به نمایندی م   یلتسه

های اجتماعی  مربوط به باند در شبکه   یهاخشونت 
فراهم  )پاتونبرخط  است  همکاران  2تر  (.  201۳،  و 

است    یبستر  3یدیو و  یزبانیمعروف م  یهات یساوب
با تعداد مخاطبان    یداتدو ته  هاین انتشار توه  یبرا

رفتارها  یاربس به  منجر  است  ممکن  که    یگسترده 
)  زیآمخشونت  همکاران،    4پایروز شود  (.  201۳و 

  درصد از   ۷0که    یافتند( در 200۷)  و همکاران   5ینگک
  ی و حفظ دوست  یافتنباند گزارش دادند که    اعضای

مقا  ین آنال شکل  یسهدر  در    ینا  یریگبا  روابط 
است.  آسان   هاابانیخ اجتماعی  رسانهتر  های 

به ی م  ین همچن ابزارتواند    یجاد ا   ی برا  ی عنوان 
  ی هماهنگ  ید،جد   یجذب اعضا  ی،اجتماع  یهایهسرما

  یا دعواها    یدنکش رخارتباطات و به  ییناقدامات، تع
قرار گقتل استفاده  و همکاران،    یرندها مورد  )پاتون 

های  شبکه  اندمطالعات نشان داده   ین(. همچن201۳
  ی هاگروه   یژگی تند که از و  ی رفتارها  اجتماعی برخط

  ین کنندگان اید . بازد کنندی م  یت است را تقو  6نفرت 
طر   ،هات یساوب تبع  یی هامحرک  یقاز    یض،که 
ترور  ایهیکتکن اعمال  توج  یستی ارتکاب    یهات و 

م  ی نژاد  ی برتر  ی برا   یمنطق منتقل  در    کنند،ی را 
ناش خشونت  م   یمعرض  قرار  نفرت   گیرندی از 

(. لذا  9020و همکاران،   8، مک دونالد 2012، 7)هاودون 
اپل  هات یساوب   ینا عنوان  به   توانی را م   هایکیشنو 

پ  هانگرش  یتتقو  یبرا  اییلهوس تعصبات    یشین و 
  ی بستر مناسب  های اجتماعیرسانه   همچنیندانست.  

برا جنس   یرا  پدوف  یانحرافات  به   ،9ها یلی مانند 
حفظ    یان قربان  یابیمکان   یر،تصاو  یگذاراشتراک و 

  ی مرزها  یل . به دلکنندی روابط با افراد مشابه فراهم م 
به    یاز ن  یگرد   ینمتخلف  ینا  ینترنت ا  حدوحصری ب

رفتار.  ندارند  یپنهان   یتهو غ  یلذا  در    ین ا  یرکه 

6 hate groups 
7 Hawdon 
8 McDonald 

 میل جنسی به کودکان است.  معنایپدوفیلی به  9
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پنهان   از جامعه  بود  ممکن  از طر صورت    یق بماند، 
د  یگران د   ییشناسا تقو  یهادگاهیبا    یت مشابه 

 (.1۷4:  2015، 2و ووگل  1کادی مک شود )یم

برخطشبکه اجتماعی  جهت  همچنین    های  به 
افعال    ریتأث و  افکار  و همکاران،  بر  دهاقانی  )داودی 

های اجتماعی و ارتکاب جرائم  ظرفیت آسیب   (،1۳9۷
عالوه بر  ها  این شبکه دارا هستند.    را در دنیای واقعی 

سایبری   جرائم که محیطی مناسب را برای ارتکاب آن
سازند، از سویی دیگر با افزایش تمایالت و  فراهم می 

و  هاش یگرا )عبدالرحمانی  مجرمانه  و  انحرافی  ی 
، احمدی و همکاران،  ب  1۳9۷، و  1۳9۷  همکاران، الف

ارتکاب سایر انواع    (،1۳9۶، قربانی و همکاران،  1۳9۶
نیز    جرائم را  واقعی  محیط  در  انحرافی  رفتارهای  و 

می  سایت تسهیل  اپلیکیشن نمایند.  و  های  ها 
این پتانسیل را دارند که    های اجتماعی برخط شبکه

پذیری افراد در نظر  به عنوان عامل قدرتمند جامعه
شو را   یراز   ند،گرفته  نگرش   آنان  معرض  و  در  ها 

رفتارها   یمتنوع   یالگوها از    یاگسترده   یفط  یاز 
های حامی  ها یا پیام نگرش  .دهندمی قرار    کنشگران 

مخرب،  مواد،   رفتارهای  مصرف  و  خشونت    مانند 
یابد  می انتشار  مجازی  شبکه  سرتاسر  در  تواند 

ووگل،  )مک و  و (.  1۷0:  2015کادی  ملدرام  مطالعه 
( میزان  2015کالرک  میان  قوی  رابطه  داد  نشان   )

مصرف   با  مجازی  فضای  ارتباطات  در  زمان  مصرف 
تحقیقات  مشابه    طوربهمواد و بزهکاری وجود دارد.  

داده  از  نشان  استفاده  میزان  افزایش  که  اند 
باشبکه مجازی  ارتکاب    های    جرائم افزایش 

کالمی،  خشونت  خشونت  ترویج  افزایش  آمیز، 
تسهیل    طالق به واسطه خیانت زوجین،   دادخواست 

افزایش   پسران،  و  دختران  عرف  از  خارج  روابط  در 
انحرافات   افزایش  آن،  مصرف  و  مواد  به  گرایش 

به   گرایش  و  اخالقی   جرائم جنسی  انحرافات  و    و 
مواردی از این دست رابطۀ معناداری دارد )نگاه کنید  

،  201۸، حبیبا و همکاران،  201۸و همکاران،    3به: پارکز 
) مک ووگل  و  همکاران،  2015کادی  و  احمد   ،)2014  ،

 
1 McCuddy  
2 Vogel 
3 Parks 

کالرک   4ملدرام و  2015،  5و  دهاقانی  داوودی   ،
مجلسی، ،  1۳9۷همکاران،   و  نژاد  ،  1۳9۷  عبداللهی 
خورموجی،    ،1۳9۶برومیده،   و  1۳9۷کللی  قربانی   ،
  الف   1۳9۷،  و همکاران  ی عبدالرحمان،  1۳9۶همکاران،  

 .(1۳95وب، شایگان و رحیمی،  

کالن  منظر  رسانه از  منبع  داده،  اجتماعی  های 
سازد که  هایی را فراهم می عظیم و ارزشمندی از داده 

فعالیت نگرش ثمره  کاربران  ها،  افعال  و  رفتار  ها، 
که  آن تولید    طوربه هاست  ایشان  توسط  مستقیم 

  شده لذا بستر مناسبی برای مطالعۀ انحرافات و جرم 
 است.

شناسی  عهداده در جامکاربرد کالن 2.4
 شناسی انحرافات و جرم 

شناسی و انحرافات را  داده در حوزه جرمکاربرد کالن 
حوزهمی در  و توان  تبیین  توصیف،  کشف،  های 

حجم،    اتنها ب داده نهکالنبندی نمود.  بینی دستهپیش 
داده  سرعت  و  م  یی هاتنوع    ،یآورجمع   توانی که 

تحل  رهیذخ تنوع    نیهمچن  بلکه  کرد  لیو  با 
زم  یآورجمع   یهایفناور در  که    خاص   یهانهیداده 

می  رفتارها  دیجد   یهانش یب  رودبکار  مورد    ی در 
و   و مجرمانه  جد  انحرافی  عدالت    ی اجرا  د یاشکال 

و همکاران،    6ی را به ارمغان آورده است )اسمیت فریک
در  201۷ عمده (.  ب  یابخش  قرن    کم، یو    ستیاز 

رم شناسان از منابع و  ج  و   ی دانشمندان علوم اجتماع 
تحق  ی برا  تال یجی د   ی هاروش کردن    قات یکارآمدتر 

استفاده    یرفتار انحراف   د یجد  یهاخود و کشف جنبه 
استراتژکرده  جر   تال یج ی د  یهایاند.   شناسانمبه 

  ی هاطیاجازه داده است تا انحراف و جرم را در مح
آفال   ن یآنال همکاران،    کنند  یاب یارز   نیو  و  )گاندور 

جرم   یبرخ (.  2021 سازماناز  و    ی مجر  یهاشناسان 
ها هستند  ت یقابل  نیاز ا  ی بردارقانون به دنبال بهره 

نتا به  مورد    ای  یعموم  یص یتشخ  ج یتا  در  خاص 
مجرمانه و    یهاش ی گرا  ا،یجرم و جغراف  نیب  یوندهایپ

انحرافات   جرائم   ای  ،یشخص   تاریخچهصفات/   و 

4 Meldrum  
5 Clarke 
6 Smith 
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)پ و  آشدهی نیبشیگذشته  زمان    ندهی(  بستر  در 
تصاو   مثال   عنوانبه   .ابندیدست   و    ر یمتون 

م  ی اجتماع  یهارسانه برای را  و    ی نیبش یپ  ی توان 
جرائم  انحرافات  کشف  ماه  دها یتهد   ای   و    ت یو 

ً   ن یروابط ب  یاشبکه   ها و نفوذ انجمن یافتن    افراد )مثال
موقعشبکه با  مرتبط  و  ایجغراف  تی(،  استخراج  یی 
ها  داده (. کالن 201۷کرد )اسمیت و همکاران،    تحلیل

با دسترسی به زمان و مکان  های داده و روش  کاوی 
نظریه آزمون  فرصت  گذشته   هایی رخدادها  در  که 

ساخته  نبودند   ریپذامکان   یسادگبه فراهم   .اندرا 
که شیوه   ذکر قابل با  است  داده  علم  در  های جدید 

کالن  از  را  استفاده  تحلیل جرم  کردن  داده  دنبال  از 
تا مرحله پیش  ارتقا داده  الگوهای جرم  الگوها  بینی 

در   جدیدی  پارادایم  ایجاد  به  منجر  امر  این  است. 
سیاست نام  به  انحرافات  و  جرم  گذاری  تحلیل 

گذاری پیشگیرانه  پیشگیرانه گردیده است. سیاست
داده به دنبال تعیین  با استفاده از علم داده و کالن

بر  بالقوه  با  اهداف  انحرافی  و  مجرمانه  فعالیت  ای 
های پیشگیرانه  هدف پیشگیری از جرم است. تحلیل

می  تقسیم  بخش  چهار  پیش به  مجرم،  شود:  بینی 
پیش پیش  قربانی،  جرمبینی  وقوع  محل  و    بینی 
)طیبی و همکاران،    های مجرمانهبینی همکاری پیش 
2020 .) 

داده گستره وسیعی  اگرچه مطابق با تعریف، کالن 
فناوری ریکارگبهدر    دشدهیتولهای  داده از   های  ی 

های مختلف زندگی افراد جامعه را  دیجیتال در حوزه
می داده   عنوانبه   -شود شامل  ترافیکی،  مثال  های 

کارتداده  به  مربوط  داده های  اعتباری،  های  های 
توسط افراد برای عضویت در یک سایت یا    شدهارائه
اطالعات  بهره  خاص،  خدمت  یک  از  مندی 
کوکی   شدهیآورجمع  وب توسط  یک  سایت  های 

خاص از اعضای خود و بازدیدکنندگان صفحاتش و...  
های اجتماعی  های مربوط به رسانهدسترسی به داده 

 
1 Social Network Analysis (SNA) 
2 Moreno & Jennings 
3 Bott 
4  Harrison White and his students, including Mark 
Granovetter, Ron Burt, Ron Brieger, Peter Bearman, 

جمع  ابزارهای  وجود  دلیل  به  و  یکی  متنوع  آوری 
ی به دلیل امکان قانونی دسترسی به  قانونی و دیگر

داده  غنی این  بستر  حوزه ها  محققان  برای  های  ای 
ازجمله    طوربه مختلف   اجتماعی  علوم  و  عام 

شناسی فراهم کرده  شناسان انحرافات و جرمجامعه
برخی    عنوانبه   چراکه است.   به  دسترسی  مثال 

های  های اعتباری یا داده ها مانند اطالعات کارتداده 
سازمانتر  اختیار  در  و  افیکی  انتظامی  دولتی،  های 

بوده یا با   رممکن یغها  امنیتی بوده و دسترسی به آن
 های فراوان همراه است.دشواری 

و  1تحلیل شبکۀ اجتماعی 3
شناسی انحرافات و جامعه

 شناسیجرم
 ( زیمل  جرج  کار  در  ریشه  شبکه  (،  1922تحلیل 

جامعه تحلیل )مانند  های  جنسنجی  و    ،2نگزیمورنو 
شناسی فرهنگی )مانند  ( و انسان 194۷، مورنو،  19۳۸

با این حال،  (.  ۸1  : اس19۸۶( دارد )کرون،  195۷،  3بات
با    19۷0معاصر در دهه    یاجتماع   ی هابکهش  لیتحل

و شاگردانش، ازجمله مارک   تیوا   سونیهر   یکارها
ام.    نیکاتل  رمن،یب  تریپ  گر، یگرانووتر، ران برت، ران بر

خالقانه    ی، انرژ4ولمن   یو بر   چیبونوچ  پیلیف  ،یکارل
 افتهیتوسعه   یهاکیتکن  شتری کرد. ب  افتیدر   یمیعظ

ا جد   نیتوسط  تحل  دینسل  توسط    لگرانیاز  شبکه 
تحت    کیکالس یدر متن ( 1994)  5واسرمن و فاوست 

« روش یاجتماع   ی هاشبکه   لیتحلعنوان  و  :  ها 
بورگات  ارائه   « کاربردها توسط  فر  ،یو  و   6من یاورت 

یوسی (  2002) الگور  7آینت در    ی وتریکامپ  یهاتم یبه 
با گسترش استفاده از  که  در همان دوره   ترجمه شد.

شبهه   حی صر  ی آگاه  نترنتیا بدون  به  و  نسبت  ای 
آن  هاشبکه اهمیت  بودشد  جاد یا   و  دانشمندان  ه   ،

به  شروع  ایتازه اقیبا اشت شناسیجامعه و  وتریکامپ
از     وکا یوشی و    سیرانمودند )شبکه    لیتحلاستفاده 

Kathleen M. Carley, Philip Bonocich, and Barry 
Wellman 
5 Wasserman & Faust 
6 Borgatti, Everett, & Freeman 
7 UCINET 
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که    شناسیمحققان جرم   ی برا(.  ۳50:  2015،  1مکسوِل 
  شناسی انحرافات در حوزه جامعه ها راروش  نیقبالً ا

اقبال به    که  جای بسی تعجب است اند،  اتخاذ کرده 
به   این حد  تا  این حوزه  در  افتاده    ریتأخاین شیوه 

 (. 201۶، 2است )بوچارد و مالم 

ای مجموعه   عنوانبهتواند  های اجتماعی می شبکه
ها( که توسط یک یا چند  از کنشگران )افراد، سازمان

یا عضویت   مانند دوستی، خویشاوندی،  ارتباط  نوع 
متصل هم  به  مجرمانه  سازمان  یک  تعریف  در  اند 

که   است  این  دیدگاه  این  اصلی  مفروضه  در  شود. 
ر اجتماعی که  افراد دانش دقیق از ساختادرک رفتار  
در   دارندآن  افراد  به    قرار  نسبت  است  ممکن 

افراد مانند    ی فردیهای ژگ یو   از  متداول   هایمجموعه 
جنس - یاجتماع   تیوضع  ای  الت،یتحص  ت،یسن، 

(.  200۸،  3)ناکه و یانگ   مفیدتر واقع شود   ی،اقتصاد
در   عامالن  را  افراد  اجتماعی  شبکۀ    خل تحلیل 

آن  بلکه  به  ندانسته  وابسته  را  در    انشانیاطرافها 
می  کلبه گیرد.  نظر  اجتماعی  طور  شبکۀ  پارادایم  ی 
کند که موقعیت اعضا در شبکه پیامدهای  بیان می 

ویژگی  برای  هم  و  اعضا  رفتار  برای  هم  های  مهمی 
دار   عنوانبهشبکه   کوکلینسکی یک کل  و  )ناکه  ، 4د 
سه نوع شبکه را    ی دانشمندان علوم اجتماع(.  19۸2

از دیدگاه    که  5خودمحور   یهاشبکه  :اندکرده   تحلیل
یک فرد و روابطش است مانند شبکۀ دوستان یک  

شبکه  خاص،    اصطالح به که    6محور جامعههای  فرد 
از  7یک شبکه درون »جعبه  « است، شبکه »کامل« 

میان   میان  پیوندها  روابط  مانند  گروه،  اعضای  همه 
کالس،دانش  یک  که    8باز  ستمیسشبکه  و    آموزان 

شبکه مرزها  شامل  که  است  ً هایی  و    لزوما واضح 
شرکت  میان  روابط  مانند  نیست  ها  مشخص 

ها ابزارها و  از این شبکه  هرکدام   . (2012،  9)کادوشین 

 
1 Rice & Yoshioka-Maxwell 
2 Bouchard & Malm 
3 Knoke and Yang 
4 Knoke & kuklinski 
5 egocentric   
6 sociocentric 
7 Box 
8 open-system 

و   )بوچارد  را خواهند داشت  محدودیت خاص خود 
شامل    (.201۶،  10مالم  شبکه  تحلیل  اصلی  وظایف 

 موارد زیر است: 

تع  11ت یمرکز  ل تحلی  • تر مهم   گران یباز   نییبا هدف 
  ا ی  ت یمنظور درک اعتبار، اهمبه   ی اجتماع   ۀ شبک  کی

 شبکه است. کیها در  آن ریتأث

گروه 12اجتماع  ص یتشخ  یهاروش   • از    یی ها، 
شناسا  گرانیباز بق  کندی م  یی را  به  نسبت    هیکه 
متراکم به که  شب ی  نی ب  یترطور  با    گری کدخودشان 

 مرتبط هستند. 

را    انیجر  13انتشار اطالعات   • ها  شبکه   دراطالعات 
از آن انتشار مانند    یانتزاع  یهاکند و مدل یمطالعه م

 کند. می  شنهادی مدل آبشار مستقل را پ

پبا    14وند یپ  ینیبش یپ  • چگونگی  نیبش ی هدف  ی 
در طول    نیمع  ی اجتماع  ۀشبک  ک ی  تکامل ساختار

  به این معنا که با گذشت زمان   ، شودانجام می زمان  
 .شوندی م  لیاحتماالً تشک دیجد  یوندهایکدام پ

که    یاحتمال  یهامدل   15مولد   ی هامدل   • هستند 
بزرگ    یهاشبکه   ی و الگوها  ی زمان  کینامید   ،یتوپولوژ

شب  یواقع  یایدن و    کنندی م  یساز هیرا  )طیبی 
 .(44: 2020همکاران، 

کاربرد تحلیل شبکۀ اجتماعی در   3.1
شناسی انحرافات و  جامعه 

 شناسی جرم
از    برخالف  خارج  در  حاضر  حال  در  کشور،  داخل 
جرم ریکارگبهکشور   در  شبکه  تحلیل  و  ی  شناسی 
که  جامعه تا حدی متداول گشته  انحرافات  شناسی 

این شیوه جدیدی  دیگر  بتوان گفت  نیست.    امروز 
می  روش  این  به  عمده  اقبال  بهبود  دلیل  به  تواند 

9 Kadushin 
10 Bouchard & Malm 
11 Centrality analysis   
12 Community detection 
13 Information diffusion 
14 Link prediction 
15 Generative models 
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روش روش به  نسبت  شبکه  در  های  سنتی  های 
و   اجتماعی  ساختار  باشد.    ریتأثسنجش  اجتماعی 

می  نظر  به  محیط  همچنین  اهمیت  دلیل  به  رسد 
های  کاری، روش شناسی جرم و بزه اجتماعی در علت 

)بوچ بود  ماندگار خواهند  حوزه  این  در  و  شبکه  ارد 
(. با این حال عدم استقبال از این روش و  201۶،  1مالم 

ی آن در حوزۀ انحرافات اجتماعی در داخل  ریکارگبه
های جدید تحلیل  کشور محل پرسش است. تکنیک

های اجتماعی برای گستره وسیعی  و کاوش در شبکه 
حوزه جرم   ژهیوبه ها  از  و  توسعه سالمت  شناسی 

مبنای سطحی که شبکه    ها بریافته است. این شیوه 
که    یی ها( روش 1  شود:بندی می شود دسته تحلیل می 

  نییکل تع  ک ی عنوان  شبکۀ اجتماعی را به  ی های ژگیو
مهم را کشف    یهارشبکهی که ز  ییها( روش 2،  کندیم
روش ۳  ،کندیم گره   یی ها(  را    یهاکه  شبکه 

روش 4و    د،کنی م  لیوتحله یتجز تکامل    ییها(  که 
:  2020)طیبی و همکاران،    کندی شبکه را مشخص م

به هر روی تحلیل شبکه در تحقیقات جرم و  .  (44
آن   کنترل  و  این    مؤثر انحراف  است.  را    ریتأثبوده 

  بندی نمود: توان در قالب دو دستۀ اصلی دستهمی
های قدیمی و دیگری مطرح  یکی پرداختن به پرسش 

ۀ انحرافات و جرم.  های جدید در حوزساختن پرسش 
توان برشمرد که تحلیل شبکه  حداقل پنج حوزه می 

شناختی دارد  سهم کلیدی در موضوعات موجود جرم 
 (: 201۶)بوچارد و مالم، 

:  یدر بزهکار  ن االهم  رینقش انتخاب و تأث (1
نظریه  از  بسیاری  در  کلیدی  های  عنصر 

محیط   و  نوجوانان  میان  تعامل  بزهکاری 
مفاجتماعی  که  است    ذکرشده اهیم  شان 

ً یعم های اجتماعی  ریشه در رویکرد شبکه   قا
مثال مفهوم شدت رابطه در    عنوانبه دارد )

 
1 Bouchard & Malm 
2 Haynie 
3 Ennett 
4 Mercken 
5 Reynolds & Crea 
6 Rambaran 
7 Co-offender selection 
8 Sarnecki 

شبکه  نقش  افتراقی(.  پیوند  های  نظریۀ 
به   مربوط  تحقیقات  در  اجتماعی 

، مرکزی است  ریتأثهای انتخاب و  مکانیزم
هاینی  به:  کنید  و    3اِنِت ،  2001،  2)نگاه 

،  200۷و همکاران،    4، مرکن 200۶،  همکاران
همکاران،   و  کریا 2014هاینی  و  رینولد   :5 ، 

 .(2020و همکاران،   6، رمبران2015

جرم انتخ (2 در  همکار  تصمیم7اب  در  :  گیری 
فعالیت   نظریه  در  پیشاجرمی  مرحله 
روزمره انتخاب شریک در جرم را به تحلیل  

می  پیوند  در  شبکه  شبکه  تحلیل  زند. 
سطح در  جرم  در  همکار  فردی    انتخاب 

شامل  گروهی  سطح  در  و  بزهکاری 
سازمانگروه مجرمانه  است های    یافته 

به:  ) کنید  و    ، 2001  ،8ی سارنک نگاه  مالم 
گلو ،  2011همکاران،   نگو   نی مک    ،9ن یو 

 ( 1۸20  ،11نگیوار ،  2015  ،10نگتون یکار   ، 201۳

بزهکاران  ی حدومرزها (۳ همکار   دسته    ی و 
نحوۀ  12دسته   ی اعضا  ن یب  مجرمانه  :

بزهکاران،  شکل دسته  کار  پایان  و  گیری 
در   دسته  غیر  و  دسته  اعضای  اهمیت 

ارتباطی  مرکزی    شبکه  تشخیص هسته  و 
تحلیل   که  است  مواردی  ازجمله  دسته، 

ها پرداخته است )نگاه کنید به:  شبکه بدان 
کونارسکی  ،2009،  13مورسلی و  ،  14بوچارد 

 ( 2015و همکاران،  15کوییش ، مک 2014

اجتماع  (4 و  رقانون یغ  ی بازارها  یسازمان  ی 
مخدر  قاچاق روش داده :  مواد  و    ی هاها 

همچن م  نیشبکه  امکان  ما  تا    دهدی به 
را    یو سازگار  رییتغ قاچاق مواد مخدر  در 

9 McGloin and Nguyen 
10 Carrington 
11 Waring 
12 Gang boundaries and criminal collaboration 
among gang members 
13 Morselli 
14 Bouchard and Konarski 
15 McCuish 
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قانون، بهتر    یپس از مداخالت اجرا   ژهیوبه
مورسلی،    میکن  یریگاندازه به:  کنید  )نگاه 
، مورسلی  2004،  1، بروینسما و برناسکو 2001

 ( 2011، 3، مالم و بیچلر 200۷، 2و پتیت 

:  یستی و ترور  مجرمانه  یهاساختار سازمان (5
  جرائم های شبکه تحقیقات  مفاهیم و روش

است    افتهیسازمان بخشیده  ارتقا  را 
که توان تشخیص ساختار در عین  طوری به
ظا نظمی ب می ی  فراهم  را  )نگاه  هری  سازد 

، 4، سیجمن 2009  ،200۳کنید به: مورسلی،  
و2004 مورسلی  کنی 200۷همکاران،    ،   ،5 ،
کالدرونی 200۷ بوچارد 2012،  6،  و    7، 

 (2015، 8، هافمن و گالوپ2014مورسلی، 

روش همچنین   جرم   شبکه  یهارشد  به    یشناسدر 
  ی دیامکان را داده است که سؤاالت جد   ن یمحققان ا 

و   کرده   انحرافات در مورد جرم  به    ا ی  مطرح  را  جرم 
مورد  چهار    کمدست مطالعه کنند.    دیکامالً جد   یروش

حوزۀ انحرافات و جرم    قات یدر تحق  دیجد  شرفتیپ
تحلیل   رویکرد  مبنای  برشمرد  می شبکه  بر  توان 

 (: 201۶)بوچارد و مالم، 

  یی فضا  عوامل عوامل شبکه و  نیتعامل ب (1
های  تر برخی نظریه که پیش   در درک جرم 

سازمانی شناسی )مکتب شیکاگو، بی جرم 
زمینه  به  جمعی(  اثربخشی  و  اجتماعی 
پرداخته  اجتماعات  در  جرم    اجتماعی 

تکنیک  ولی  شبکۀ  بودند  تحلیل  های 
افزایش   با  بود.  مانده  مغفول  اجتماعی 

طی دو  محبوبیت تحلیل شبکۀ اجتماعی  
در    ی ارتباطات اجتماع  یبررس دهه اخیر،  

  جرائم در تحقیقات باندها و    ژه یوبه )فضا  
 

1 Bruinsma and  Bernasco 
2 Petit 
3 Bichler 
4 Sageman 
5 Kenny 
6 Calderoni 
7 Bouchard 
8 Hoffman and Gallupe 
9 Papachristos 

نوجوانان(  سازمان بزهکاری  و  در  یافته 
افزا به:  است  ش ی حال  کنید  )نگاه   .

و    ;2014،  2009  ،9ستوس ی پاپاکر مالم 
،  2012،  10شیفر   ،200۸همکاران،  

همکاران  ستوس ی پاپاکر ،  201۳،  و 
همکاران  11نگهام یبرانت ت2012  ،و  و    تای، 
 (. 2014و همکاران،  13، بیچلر 2011 ،12ل یراد

  ی در ساختارها  یزمان  رییتغ  ریتأث  لیتحل (2
ب مجرمانهشبکه  بروندادهای  به    ر  که 

می  شناخته  پویا  شبکه  و  تحلیل  شود 
این  زمان  کشف  طی  شبکه  چگونه  که 
می بر تغییر  تغییرات  این  چگونه  و  کند 

مجرمانه  برون  گذارد.  می   ر یتأثدادهای 
قاچاق   بر  زمینه  این  در  تحقیقات  اغلب 

گروه  ارتباط  مواد،  و  تروریستی  های 
)نگاه   است  متمرکز  بزهکاری  و  هماالن 

، برایت  200۳،  14و همکاران   کنید به: کارلی 
دیلینی  پتیت،  201۳،  15و  و  مورسلی   ،

مالم،  200۷ و  بیچلر  و  201۳،  هاینی   ،
 ( 2011، ویرمن، 2014همکاران، 

قربان   جرمگسترش    فهم (۳ از    یو  شدن 
اغلب    هاشبکه   قیطر   عنوان به که 

گیری جرم یا انتشار جرم نیز شناخته همه
بیشتر  می این دسته  شود. تحقیقات در 
گروه بر   و  باندها  و  خشونت  مسلح  های 

متمرکز    دیسفقه ی  جرائمقربانی شدن در  
بوده است )نگاه کنید به: پاپاکریستوس،  

همکاران،  2009 و  پاپاکریستوس   ،2012  ،
  17، نش 2014،  16پاپاکریستوس و وایلدمن 

 (. 201۳و همکاران، 

10 Schaefer 
11 Brantingham 
12 Tita & Radil 
13 Bichler 
14 Carley 
15 Bright and Delaney 
16 Wildeman 
17 Nash 
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اجتماع   یبررس (4   ی هاشبکه  ی ساختار 
آن  ریو س  نیآنال   ی رقانون یغ به    .هاتحول 

و   اینترنت  از  استفاده  گسترش  موازات 
روی   بر  تحقیقات  آنالین،  فضای 

ی برخط به دو شکل  رقانون یغهای  شبکه
آوری  انجام شده است یکی بر مبنای جمع 

ها با  سایت های شبکه در سطح وبداده 
هایپرلینک از  سایت استفاده  میان  ها  ها 

ی  هاسایت یال و ایجاد شبکه وب  عنوانبه
  ی هااز اتاق   ی و دیگری با استفادهرقانون یغ

انجمن  و  بر    نی آنال  یهاگفتگو  تمرکز  با 
غ  دوفروش یخر   ی برا  ی رقانون یمحصوالت 

  کنندگانشرکت   نی مدون کردن تعامالت ب
بوچارد  و  وستالک  به:  کنید  اِی 1)نگاه   ،  

بی201۶ بوریس 201۶  ،  همکاران،    2،  و 
دوپونت 2000 دکاری201۳،  3،  و  -،  هتو 

 (. 201۳، 4پونت دو

 5نظریۀ شبکه ماروین کرون 4
شناسی در حوزه جامعه

 انحرافات
های  داده، رسانههای پیشین به کاربرد کالن در بخش 

شناسی انحرافات  اجتماعی و تحلیل شبکه در جامعه
جرم  با  و  تحقیقات  انجام  شد.  پرداخته  شناسی 

جامعه و  رویکرد  انحرافات  حوزۀ  در  شناختی 
بجرم  در  رسانهشناسی  و  ستر  اجتماعی  های 

کالن ریکارگبه نیازمند  ی  شبکه  تحلیل  و  داده 
چهارچوب نظری مبنایی است که مفاهیم آن منطبق 
شبکه   تحلیل  و  انحرافات  حوزۀ  دو  هر  ادبیات  با 

رسد نظریۀ شبکه ماروین کرون از  باشد. به نظر می 
اختصار چنین ویژگی برخوردار است که در ادامه به 

 پردازیم.می به آن 

ای با عنوان »شبکه  ( در مقاله19۸۶ماروین کرون )
همنوایی: رویکرد شبکه در تبیین رفتار بزهکارانه« به  

 
1 Westlake & Bouchard 
2 Burris 
3 Dupont 

با   او  است.  پرداخته  خود  شبکه  نظریۀ  تشریح 
های  گیری از مفاهیم و مفروضات ادبیات شبکهبهره 

ای در باب رفتار بزهکارانه ساخته و  اجتماعی نظریه 
رضیه اصلی نظریه او این است که  پرداخته است. ف

بر  ویژگی  )شخصی(  اجتماعی  شبکۀ  ساختاری  های 
کند  میزانی که مشارکت در شبکه، رفتار را محدود می 

سطوح    رگذاریتأث در  را  فرضیات  کرون  است. 
روانشناختی اجتماعی و ساختاری اجتماعی تحلیل بر  

ی ساختاری شبکه شامل چندگانگی  های ژگیومبنای  
 ار داده است. و چگالی قر 

شناسی رفتار بزهکارانه  دو دیدگاه غالب در علت 
( و نظریه  19۳9نظریۀ پیوند افتراقی ادوین ساترلند )

. تمرکز  است(  19۶9کنترل اجتماعی تراویس هیرشی )
اولین دیدگاه بر تعامل با دیگران مهم است در حالی  

ها، نهادها،  که دومین دیدگاه بر پیوند افراد به گروه 
باورهای جامعه متعارف  اهداف   دارد. کرون    دیتأکو 

مفروضات   و  مفاهیم  از  استفاده  با  است  معتقد 
که بر اهمیت هم تعامل و هم    ادبیات تحلیل شبکه

زمینهۀ اجتماعی که الگوهای تعامل در آن جاسازی  
کرده    ارائهدارد، رویکرد نظری جایگزینی را    د یتأکشده  

کاربرده و  شبکه  رویکرد  »مفروضات  ای  است. 
تحلیلی آن در ساختار اجتماعات، تحلیل شبکه را به  

نظریه برای  نویدبخش  رفتار  مبنایی  مورد  در  ای 
 (. ۸1  : اس 19۸۶بزهکارانه تبدیل کرده است« )کرون،  

 ( دنباله 19۸۶کرون  را  خود  نظری  رویکرد  روی ( 
می  دورکیمی  که  سنت  اجتماعی  عوامل  بر  که  داند 

گروه  و  اجافراد  نظم  یک  در  را  قراردادی  ها  تماعی 
می  منسجم  و  هیرشی  تنظیم  است.  متمرکز  سازد 

را  19۶9) بزهکاری  در  خود  اجتماعی  کنترل  نظریه   )
داند و آن را بر مبنای  آشکارا به این سنت متصل می 

کند. از نظر  مفهوم دورکیمی انسجام اجتماعی بنا می 
شوند به این  می   نوا همهیرشی نوجوانان با هنجارها  

و  افراد و نهادهایی متصلدلیل که به   اند و اهداف 
جامعه   بیانگر  موارد  اغلب  در  که  دارند  باورهایی 

4 Décary-Hétu and Dupont 
5 Marvin Krohn’s Network Theory 
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را   روابط  بودن  افزایشی  او  تحلیل  است.  متعارف 
کند، به این معنا که هرچه روابط بیشتر  مطرح می 

باشد پیوستگی به جامعه متعارف بیشتر خواهد بود.  
جتماعی،  با تهدید یا تقطیع یک یا چند المان پیوند ا

است بزهکار    ممکنها رهاتر شده و  فرد از محدودیت 
( معتقد است از آنجایی که نظریه  19۸۶شود. کرون ) 

حمایت    شدهانجام کنترل هیرشی بر مبنای تحقیقات  
تجربی متوسطی را داراست لذا تبیین کاملی از رفتار  

 دهد. نمی  ارائهبزهکارانه 

( را که  19۷۶)  1کرون نتایج مطالعه فرایدی و هِیگ
بر   و  بود  شده  انجام  اجتماعی  کنترل  سنت  در 

نقشی   روابط  حیاتی    عنوانبههمپوشانی  عامل 
متعارف   نهادهای  به  نوجوانان    دیتأکپیوستگی 

نکته   این  بر  همچنین  دانست.  امیدبخش  داشت، 
)  دیتأک هیگ  و  فرایدی  که    برخالف (  19۷۶داشت 

نهاده و  افراد  به  نوجوانان  پیوند  با  درون  هیرشی  ا، 
روابط   به  و آشکارا  نکرده  ایزوله برخورد  یک فضای 

این   با    محدودکننده  راتیتأثدرونی  داشتند.  اذعان 
هیگ   و  فرایدی  است  معتقد  کرون  حال  این 

 ارائهشناختی را  نتوانستند چارچوب مفهومی یا روش 
که   با    زمانهم دهند  نوجوانان  ارتباطات  هم 

دوستانشان را  دوستانشان و هم درگیری نوجوانان و  
در نهادهای متعارف بیازماید. این بدان جهت است  

ویژگی  نتوانستند  آنان  شبکه  که  ساختاری  های 
داللت  و  رفتار شخصی  مطالعه  برای  را  آن  های 

همان  این  کرون  نظر  از  بسنجند.  جایی  بزهکارانه 
می شبکه  رویکرد  که  نوآوری  است  تواند 

 ی داشته باشد. فردمنحصربه 

اشار  با  فیشرکرون  مطالعه  به  همکاران    2ه  و 
توان با استفاده از رویکرد  ( بیان نمود که می 19۷۷)

انسجام   مفهوم  در  ضمنی  تعاملی  فرایند  شبکه، 
این  بر  افزون  را آشکار ساخت.  که  اجتماعی دورکیم 

و   خرد  تحلیل  سطوح  اتصال  امکان  شبکه  دیدگاه 
(. »یک شبکۀ  ۸۳  : اس 19۸۶،  کرون (دهد  کالن را می 

مجموعه  )اجتماعی  نودها  از  افراد،    عنوانبه ای  مثال 

 
1 Ftiday & Hage 
2 Fischer 

مجموعه  توسط  که  است  و...(  روابط  نهادها  از  ای 
اجتماعی )مانند دوستی، انتقال سرمایه، همپوشانی  
وصل   یکدیگر  به  نوع خاص  یک  از   )... و  عضویت 

همکاران،  شده و  )لومان  شبکه  45۸:  19۸۷اند«   .)
دربردارنده    ای است با مرکزیت فرد و شخصی شبکه 

های  رابطه او با سایرین در سطح خرد است. ویژگی 
تواند از نظر تجربی  شبکۀ اجتماعی تجمیع شده می

 برای توضیح ساختارهای کالن نگاشت شود. 

دهند که  تحلیلگران شبکه فرض را بر این قرار می 
عضویت در یک شبکۀ اجتماعی رفتار فردی را محدود  

تداوم    دکنندهیتهد ده و  کننسازد. رفتارهای تقویت می
گذشته   سبب  به  شبکه  اعضای  برای  شبکه 

است. به میزانی که رفتار    شدهشناختهمشترکشان  
شبکه  حیطه  در  شخصی افراد  باشد،  های  شان 

رفتار   بروز  احتمال  و  شد  خواهد  محدود  رفتارشان 
یافت   افزایش خواهد  روابط شبکه  تداوم  با  سازگار 

بیااس  ۳۸:  19۸۶)کرون،   کرون  می (.    اگرچه دارد  ن 
نظریه کنترل اجتماعی    دیتأکادبیات رویکرد شبکه با  

مطابقت    ریتأثبر   اجتماعی  انسجام  محدودکننده 
بر   افتراقی،  پیوند  نظریۀ  همانند  حال  این  با  دارد، 

کند.  می   دیتأکپیوندانش نیز  کنش بین کنشگر و هم
در این نظریه ضروری نیست که تنها به محدودیت،  

جهت   در  بزهکارانه(  تنها  )غیر  متعارف  رفتار 
ها بر رفتار  بیاندیشیم. در عوض ماهیت محدودیت 

بستگی به این دارد که چه چیزی برای تداوم روابط  
این از  است.  ضروری  دیدگاه    شبکه  که  است  رو 

تواند محتوای هنجارها و رفتارهای  شبکۀ اجتماعی می 
 موجود در شبکه شخصی را نیز به حساب آورد. 

(  19۸1)  4« از فلد3الهام از مفهوم »فاسی   کرون با
شخصی   شبکه  که  مرکزیتی  یا  زمینه  است  معتقد 

ی  هاکنندهنییتعگیرد یکی دیگر از  حول آن شکل می 
محدود   آن  به  کنشگر  که  است  رفتاری  نوع  مهم 

) درواقعشود.  می فلد  که    دیتأک(  101۶:  19۸1،  کرده 
زمینه اطالعات  چنین  دربابندجمع ای  »بدون  ره  ی 

گمراه  حتی  و  ناکامل  آن  پیامدهای  و  کننده شبکه 

3 Foci 
4 Feld 
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»زمینه یا  »فاسی«  عبارت  فلد  بود«.  های خواهد 
می 1کانونی  بکار  را  »موجودیت «  بیانگر  که  های  برد 

که   است  فیزیکی  یا  قانونی  روانشناختی،  اجتماعی 
یافته است«.  های مشترک، سازمانحول آن فعالیت 

( فا19۸۶کرون  تعریف  اندازه  ( معتقد است  به  سی 
کافی گسترده است که ایده هیرشی از ارتباط افراد  

که    طورهمان ها را دربر گیرد  ها و سازمانتا فعالیت 
در   هنجارها  افتراقی  الگوهای  درباره  ساترلند  ایده 

های نخستین را شامل شود. برای تعیین ماهیت  گروه
مشخص،    محدودشدهرفتار   شبکه  یک  توسط 

انونی که شبکه در آن قرار  ضروری است که زمینه ک
دارد در نظر گرفته شود. برای مثال اگر شبکه حول  

انتظار  فعالیت باشد  گرفته  شکل  مدرسه  های 
که   داشت  به  محدود   ریتأثخواهیم  شبکه  کننده 

شبکه   دیگر  سوی  از  باشد.  متعارف  رفتار  سمت 
فعالیتمی در  مشارکت  حول  انحرافی  تواند  های 

محدودکننده شبکه    ریتأث،  شکل گیرد که در پیامد آن
همچنین   فلد  بود.  خواهد  انحرافی  رفتار  سمت  به 

می  بر  مطرح  کانونی  زمینه  است  ممکن  که  سازد 
شبکه  ویژگی  ساختاری  )کرون،    ریتأثهای  بگذارد 
اس 19۸۶ بحث  ۸۳  :  در  را  امکان  این  کرون   .)

 کند.چندگانگی شبکه واکاوی می 

شبکۀ  های ساختاری ( ویژگی 19۸۶به نظر کرون ) 
اجتماعی در تعیین میزانی که یک رفتار مشخص در  

  که  یحال محدوده شبکه فرد است اهمیت دارد. در  
است ویژگی  شده  شناخته  زیادی  ساختاری  های 

پذیری( چندگانگی  )مانند پراکندگی، دامنه، دسترس 
داده   اختصاص  به خود  را  توجه  بیشترین  و چگالی 

ساختاری  است. کرون معتقد است که این دو ویژگی  
مرتبط   بزهکارانه  رفتار  توضیح  به  سایرین  از  بیش 
است. در ادامه به دیدگاه کرون درباره چندگانگی و  

 پردازیم. چگالی شبکه در توضیح رفتار انحرافی می 

 2شبکه  یچندگانگ  4.1
( چندگانگی  19۷۷مطابق تعریف فیشر و همکاران )

با   فردی  دو  هر  که  نقشی  روابط  تعداد  به  شبکه 
 

1 Focused contexts 
2 Network Multiplexity 

زمینه تعداد  یا  دارند،  فاسی یکدیگر  یا  )مانند  ها  ها 
ها، مبادالت( در یک رابطه اشاره دارد )کرون،  فعالیت

تعداد  19۸۶ معنای  به  را  چندگانگی  کرون   .)
  طور بهگیرد که افراد مشابه  هایی در نظر می فاسی

نظریه  دارند.  متقابل  کنش  شبکه  مشترک  پردازان 
رواب چندگانگی  هرچه  بیشتر  معتقدند  اجتماعی  ط 
شود. کرون با اشاره  باشد ثبات در رفتار تقویت می

میچل  نظر  می 4۷:  19۶9)  3به  بیان  »اگر  (  کند 
زمینه در  یکسانی  افراد  با  اجتماعی  شخصی  های 

مختلف کنش متقابل داشته باشد این احتمال وجود  
رفتارش در   ریتأثدارد که رفتار او در یک زمینه تحت 

باشد« دیگر  روابط  زمینه  درگیر  که  افرادی   .
شبکۀ  چندگانه از  کشیدن  بیرون  به  قادر  کمتر  اند 
ممکن    چراکه اند  اجتماعی  کشیدنی  بیرون  چنین 

است مشارکت در بیش از یک شبکه را به مخاطره  
زمینه  یک  در  نامناسب  رفتار  این  بر  عالوه  اندازد. 

است   سایر    ریتأثممکن  در  مشارکت  بر  معکوس 
شبکۀ اجتماعی فرد داشته باشد،    ها، یا سراسرزمینه

که   کسانی  سایر    طوربه زیرا  در  فرد  با  مشترک 
مشغول زمینه شاهد  ها  که  دارند  را  فرصت  این  اند 

روابط   در  چندگانگی  بنابراین  باشند.  رفتاری  چنین 
ً اجتماعی   کند.رفتار اجتماعی را محدود می  احتماال

کنند که اغلب  ( بحث می 19۷۶فرایدی و هیگ )
مشغول زمینه آن  در  نوجوانان  که  کانونی  اند های 

  و آشکارا متعارف هستند. خانواده، مدرسه  وضوحبه
فعالیت مربوطه  و  ً های  حمایت    عموما را  رفتاری 

رو است. از این   نواهم کنند که با قوانین مشروع  می
کند که هر  است که کرون این فرضیه را مطرح می

فاسی  تعداد  آن چه  حول  که  چهایی  ندگانگی  ها 
رفتار  احتمال  باشد،  بیشتر  دارد  وجود  شبکه 

است این فرضیه    ذکرقابلیابد.  بزهکارانه کاهش می 
های کانونی که  درجه چندگانگی شبکه و تعداد زمینه

ها چندگانگی شبکه وجود دارد را به حساب  حول آن 
با  می زمینه  دیتأکآورد.  در  های بر شرکت مشارکتی 

پیوندان  که هم   آنچهه اهمیت  هم ب  زمانهمکانونی،  

3 Mitchell 
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می  انجام  نوع  فرد  هم  و  افتراقی(  )پیوند  دهند 
هایی که هر دو طرف در آن درگیرند )تعهد  فعالیت

 (.۸4  : اس 19۸۶بریم )کرون،  و/یا مشغولیت( پی می 
( که  19۶9های مطالعاتی چون هیرشی ) کرون یافته 

با   کمتری  پیوند  نوجوانان  چه  هر  داد  نشان 
بزهکارانه  دا  نشان یوالد رفتار  احتمال  باشند  شته 

یا شورت و استرادبک افزایش می  که  19۶5)  1یابد،   )
ها  حاکی از آن بود که به احتمال کمتری اعضای گنگ

کنند با بزرگساالنی که عضو گنگ نیستند در  بیان می 
  کنندهمنعکسرا    اندفعالیتی مشترک مشغول شده

چندگانگی و    فقدان  والدین  میان  روابط  در 
 فرزندانشان دانست. 

 ( کرون  دیدگاه  چندگانگی  19۸۶از  مفهوم   )
تواند برای توضیح درجه انسجام که در  همچنین می 

قرار   استفاده  مورد  دارد  تجمیع وجود  باالتر  سطوح 
تواند با استفاده از  گیرد. سطح انسجام اجتماعی می 

شبکه در  چندگانگی  سطح  میانگین  های  تعیین 
اج  واحد  درون یک  مانند    - تماعی مشخصاجتماعی 

کلی،    طوربه تعیین شود.    -محله، جامعه، گروه کاری
در   چندگانگی  باالتر  سطوح  با  اجتماعی  واحدهای 

بیشتر محدود خواهند  شبکه را  رفتار  اجتماعی  های 
منطقه  یک  در  بزهکاری  نرخ  بر  تمرکز  اگر  کرد. 
باالتر   سطوح  که  مناطقی  آنگاه  باشد  جغرافیایی 

تر ساکنانشان دارند، نرخ پایین چندگانگی در روابط  
این    دیتائرفتار انحرافی را خواهند داشت. کرون در  

(  19۷۸)   3( و کلینارد19۷۶)   2ایده به مطالعه کلیفورد 
( علت نرخ پایین جرم  19۷۶دهد. کلیفورد )ارجاع می 

شدن در مقایسه  رغم صنعتیو بزهکاری در ژاپن علی 
درهم  را  آمریکا  متحده  ایاالت  وظیفه  آمیبا  ختگی 

دوستان مدرسه،  خانواده،  در  همکاران    شخص  و 
( نشان  19۷۸دانست. همچنین مطالعه کلینارد )می

که   سويیس  شهرهای  بود  ً داده  جرم    نسبتا نرخ 
تری دارند عوامل اجتماعی ساختاری دارند که  پایین 

 هاست.مشوق چندگانگی شبکه حول فاسی 

 
1 Short & Strodtbeck 
2 Clifford 
3 Clinard 

 4چگالی شبکه  4.2
همه کنشگران در یک  چگالی شبکه میزانی است که  

همدیگر   به  مستقیم  روابط  توسط  اجتماعی  شبکۀ 
)بات،   ولمن 195۷متصل شوند  و  کراوان   ،5  ،19۷۳  ،

چگالی  2012،  6کادوشین   .) ً نسبت    صورتبه   عموما
در شبکه به بیشترین تعداد    شدهمشاهده پیوندهای  

شود. چگالی زمانی به  پیوندهای ممکن سنجیده می 
می  خود  میزان  شبکه  حداکثر  افراد  تمامی  که  رسد 

در چنین شبکه  اعضا  رفتار  را بشناسند.  ای یکدیگر 
عکس   طوربه معرض  در  اعضای  بالقوه  همه  العمل 

تر، شبکه است. بنابراین هرچه چگالی شبکه افزون 
بیشتر   نیز  شبکه  محدوده  در  رفتار  بر  محدودیت 

 خواهد بود. 

 ( با  19۸۶کرون  انجمن    ارائه (  یک  از  مثالی 
انه، چگالی کل شبکه آن را با تعیین اینکه چه  داوطلب

شناسند توضیح داد. در  تعداد از اعضا یکدیگر را می 
در   شبکه،  درون  افراد  است  ممکن  حالت  این 

هایی با چگالی باال مشارکت داشته باشند، در  شبکه
  طور به در سطح انجمن   چگالی کلی شبکه  که  یحال

باشد. مشخص کردن چگالی تجمی پایین  عی  نسبی 
مجموعه توسعه  شبکه  برای  بالقوه  کنشگران  از  ای 

است.  داللت  ضروری  نظریه  کالن  سطح  های 
  ای و مثال، ممکن است جوامع کوچک قبیله   عنوان به

ساختارهای شبکه    عنوانبه شهرهای روستایی ایزوله  
با چگالی باال توصیف شوند. در این اجتماعات اغلب  

ً یمستقساکنان   د و با یکدیگر  شناسنیکدیگر را می  ما
سطوح باالی محدودیت بر رفتار این    کنش دارند. لذا،

می  انتظار  ً یدقاین    درواقعرود.  ساکنان  همان    قا
مکانیکی   همبستگی  مفهوم  با  که  است  موقعیتی 

( این  19۸۶دورکیم توضیح داده شد. بنابراین کرون )
سازد که هر چه چگالی ساختار  فرضیه را مطرح می
شتر باشد، نرخ رفتار بزهکارانه  شبکه در اجتماع بی

 کمتر است. 

4 Network Density 
5 Craven & Wellman 
6 Kadushin 
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البته این امکان نیز وجود دارد که چگالی شبکه  
اجتماعی   شبکۀ  چگالی  و  با  اگونهبه شخصی  ی 

رفتاری   نتایج  که  باشند  داشته  تعامل  یکدیگر 
های مختلف به بار آورند. اگر فرض  متفاوتی در زمینه

اند  توشود که تعداد روابط مستقیمی که یک فرد می 
حفظ کند محدود است این پیامد را دارد که در یک  

های  ساختار اجتماعی بزرگ پیچیده و متفاوت، شبکه 
با چگالی باال در یک سطح تجمیع ممکن است مانع  

های اجتماعی چگال در یک تجمیع  گیری شبکهشکل
(. اگر گروهی از دوستان  19۸۶شود )کرون،    تربزرگ 

احتما بشناسند  را  یکدیگر  آن همگی  افرادی  ل  که 
خارج از شبکه را بشناسند کمتر از زمانی است که  

(. رفتار در  19۷۳،  1شبکه کمتر چگال است )گرانووتر
اجتماعی   شبکۀ  است    محدودشدهزمینه  ممکن 

تر ممکن است  محدود شود، اما در یک تجمیع بزرگ
( این ایده را مطرح  19۸۳)  طور نباشد. کادوشین این 
شبکه  می چگالی  با  شخصی  شبکه  چگالی  که  کند 

که   دریافت  او  است.  تعامل  در  اجتماع  یک  کلی 
چگالی باالی شبکه شخصی بیانگر انسجام اجتماعی  

)چگالی   است  سنتی  جوامع  در  باالی  باال  شبکه 
پایین   در محیطی که چگالی شبکه کلی  اجتماعی(. 
است   ممکن  شخصی  شبکه  باالی  چگالی  است، 

ایزوله بودن از باقی اجتماع باشد. لذا    دهندهنشان 
ممکن   شخصی  شبکه  باالی  چگالی  زمینه  این  در 
باشد   داشته  بزهکارانه  رفتار  با  مثبتی  رابطه  است 

 (. ۸5  : اس19۸۶)کرون،  

حلیل و آوری، تجمع 5
های رسانه سازی دادهبصری

 2اجتماعی
و نظریه    موضوع، روش   ارائههای پیشین به  در بخش 

بستر   در  انحرافات  حوزۀ  در  تحقیق  انجام  برای 
به  رسانه قسمت  این  در  پرداختیم.  اجتماعی  های 

 
1 Granovetter 
2 Social media data collection, analysis and 
visualization. 
3 Application Programming Interface (API) 

جمع  برای  ابزار  کالن معرفی  می آوری  پردازیم.  داده 
  ی برا  یاصل   نهیسه گز  های اجتماعی رسانهمحققان  

رسانه ها  داده   یآورجمع  اجتماعی  از  که  های  دارند 
رو  با  هستند:    یمتفاوت  یل یتحل  کردیهرکدام  همسو 

از طریق دسترسی به  ها  خودکار داده   یآورالف( جمع
برنامه نرم واسط  کاربردی افزانویسی    3آی(پی )اِی   ر 

مثال توییتر، اینستاگرام    عنوان به پلتفرم مورد نظر )
یا   تجاری  ثالث رسمی  ابزارهای شخص  و...( توسط 

جمع   ی. ررسمیغ رابط    یهاداده   یدست  یآورب(  از 
کاربران    ای  ،پلتفرم  4ی کاربر با  تعامل    پلتفرم ج( 

خالقبه با   ایو/   محتوا   عنوان  محققان    د یمخاطب. 
تحق  ی کردیرو اهداف/سؤاالت  اساس  بر    ، یق یرا 

ها و منابع خود انتخاب  مهارت   ه مجموع  ، یجدول زمان
نمونه  جمع  ی هاکنند.  طر  شدهی آوربزرگ    ق یاز 

م  ی کردهایرو مورد    ییهانش یب  توانندی خودکار  در 
، 5)لیستادیوس و ویت   گسترده ارائه دهند  یروندها
وچک  ک  یدست  یهاکه نمونه   ی، در حال(5۸5:  2022

تحق   یبرا سؤاالت  به  بررس  یقاتیپاسخ  و    ی خاص 
 یمنطق  ،یانهیممتنوع، ز   یهاروش   قیو عم  اتیجزئ
  دهند انجام می که افراد    یکنش متقابل   یرمنطقیو غ

جهان   همچنینمی درک  را  و  و  عملکرد    کنند  نحوه 
لوریالت   هافرایند و  )کیچین  :  2015،  6مناسب است 

4۶۶.) 

پیش همان  که  در  تر  طور  تحقیقات  شد  گفته 
های اجتماعی و انجام تحلیل  داده و رسانه حوزه کالن 

شبکه تا حدود زیادی وابسته به استفاده از ابزارهای  
است.  کامپیوتر  و  اینترنت  فناوری  به    وابسته 

تواند به محققان کمک کند  ی ابزارها م  نی استفاده از ا
  ه کردارتباطات را بهتر درک    رییدر حال تغ  ی تا الگوها
برقرار  یو چگونگ  روابط    یمالقات،  توسعه  و  ارتباط 

کنند  ی اجتماع روشن  را  امروز  و    7)گرازد   مردم 
ابزارهای  طی سال   .(4۶۷:  2022همکاران،   های اخیر 

جمع  برای  بصریمختلفی  و  تحلیل  سازی  آوری، 
اجتماعی  داده  هدف    شدهعرضههای  با  برخی  که 

4 user-nterface 
5 Laestadius & Witt 
6 Kitchin & Lauriault 
7 Gruzd 
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تجار هدف  با  برخی  و  آکادمیک  و  ی  تحقیقاتی 
با  1اند بوده  برخی  و  رایگان  ابزارها  این  از  برخی   .

  هرکدام هستند.    استفادهقابل پرداخت حق اشتراک  
ابزارها   ً از  آوری، تحلیل و  هر سه قابلیت جمع   لزوما

را  بصری اساس  نمی   ارائهسازی  بر  ابزارها  کنند. 
ورودی و خروجی،   پشتیبانی از نوع پلتفرم، نوع داده 

امکانات  و  داده  جمع   حجم  برای  که  آوری،  مختلفی 
و بصری داده تحلیل  اجتماعی  های رسانه سازی  های 

محققان  می   ارائه دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  دهند 
ای از  توانند فراخور تحقیق خود از یک یا مجموعه می

این ابزارها بهره ببرند. در این بخش به معرفی چند  
مفید   و  رایج  و جمع   منظوربه ابزار  تحلیل    آوری، 

داده بصری رسانهسازی  اجتماعی  های  های 
 پردازیم. می

 2ریپر  •

  است   ی اطالعات چند پلتفرم  یآورافزار جمع نرم   ک ی
کوئکه   دانشگاه  استتوسعه    نزلندیتوسط  .  یافته 
آن    توانی در دسترس است و م  گان یصورت رابه  ریپر
از ا کرددانلود    3اینترنت   را  یک نرم   نی .  رابط    افزار 
که تحت   دارد  یساده و بصر  اریبس یکیگراف  یکاربر

دو   می   عاملستمیسهر  کار  ویندوز  و  در    .کندمک 
تواند  ریپر می   2.5.4زمان نگارش این مقاله نسخه  

پینترست،  داده  یوتیوب،  ردیت،  فیسبوک،  از  را  ها 
آی پی استخراج کند. ریپر از اعتبار اِی   4توئیتر و تامبلر

برا داده دان  یکاربر  کانال لود  از    ی هارسانه   یهاها 
ابزار،    نیاستفاده از ا   یبرا   کند.استفاده می   ی اجتماع

  یهاکانال   یا همه   برنامه با هرکدام  کی   د یکاربران با
افوق   ی اجتماع  هایرسانه و سپس    جاد ی الذکر  کنند 

 
 در حال حاضر ابزارهای زیادی مانند ابزارهای فهرست شده در  1

تحق ابزار  ها   قاتیمجموعه  )  یاجتماع  یرسانه  Social Media 
Research Toolkit تواند به محققان در   ی( وجود دارد که م

آور  یاجتماع  یهارسانه  یهاداده  ی مصورسازو    لیتحل  ، یجمع 
کند  قابلکمک  ابزار  مجموعه  این  ا  یدسترس.  آدرس یاز  ن 

-https://socialmedialab.ca/apps/socialاست:      
media-research-toolkit-2/ 
2 Reaper 
3 https://reaper.social 
4 Facebook, Reddit, YouTube, Pinterest, Twitter and 
Tumblr 

)پی اِی   اعتبار کلبهآی  مثال،  ، آیپی اِی  دیعنوان 
نشانه  یمخفآی  پی اِی دسترس  ،یدسترس،    ، یرمز 

دهند تا    ارائهبه ریپر  را    5شناسه برنامه و رمز برنامه( 
این فرایند نیاز  کند.    یآورجمع ها را  ریپر بتواند داده 

کدنویسی   رویکرد  از  و  ندارد  کدنویسی  دانش  به 
می   6صفر ریپربهره  فرمت    ی ورود  لیفا   برد.  با 
م 7ویاسسی  کارب  یفهرست  مانند)  رد ی پذیرا  ران  از 

  ی هاشناسه  ای  بوکس یف  یهاحساب   تر،ییتو
ووهای دیو یوتیوب(  قالبداده   ی  در  را  فایل    ها 

  )الخطیب و اگروال، بی   دهدی ارائه م   زین  ویاسسی 
2019 :۶۳-۶2 .) 

 8کاسموس  •

( مشارکتنرم کاسموس  رصدافزار    ی هارسانه   ی 
  ی اجتماع   ی هارسانه  لیابزار تحل   ک ی(  نیآنال  ی اجتماع

سازمان که  غ  یدانشگاه   یهااست    ی رانتفاع یو 
به یم را توانند  دسترس   گان یصورت  آن  داشته    ی به 

سال  افزار  نرم   باشند. در  بار  اولین  برای  کاسموس 
داده   شگاهی آزماتوسط    2015 در    ی اجتماع  یهاعلوم 

کارد  است  فیدانشگاه  شده  منتشر  این    . بریتانیا، 
اجتماشناسیجرم دانشمندان    شورا علوم    ، یع ، 
برا  وتریکامپ را  آمار  تجرب   یو  ابعاد    ، یمطالعه 

فن   ینظر  ،یشناختروش و    د یجد   یهاشکل   ی و 
داده  زمنوظهور  در  و    ی استیس  ،یاجتماع   یهانهیها 

کمک   کاسموس  ی اصل هدف  .آوردی گرد هم م یتجار
است که فاقد    علوم اجتماعی و سایرین   به محققان 

در و محاسبات   یفن   یهامهارت   ره، یذخ  ،یآورجمع   ی 
  بزرگ   هایداده   یهامجموعه  سازیبصری و    لیتحل

این  .  هستندخود    قاتیتحق   یبرا  یاجتماع   یهارسانه

5  API key, API secret, access token, access token 
secret, application id, and application secret 
6 zero coding 

دهد یمرا  امکان  ن  یکاربر ااست که به    یکیتکن  صفر  یسیکدنو
و  دنیکش یهایژگیوب را با استفاده از و یکاربرد یبرنامه هاتا 

.دخط کد بساز  کیرها کردن و بدون   
7 CSV 
8  COSMOS (Collaborative Online Social Media 
Observatory Software) 

شتر  یب  افزار کاسموس. برای مطالعۀمی نرم ت رسیبرگرفته از سا
د به  یرجوع کن http://socialdatalab.net/cosmos-blog 
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جمع نرم  امکان  را  افزار  توئیتر  پلتفرم  از  داده  آوری 
می  در    2نسخه    اکنون هم کند.  فراهم  برنامه  این 

کاسموس است.  در  داده   لیتحل  دسترس  هم  را  ها 
دهد.  ی ارائه م   کرهیپکل  در سطح    و هم  ت ییسطح تو

تحل انواع  حاضر،  حال    کاسموس که    ییهالی در 
است  کی م  یبان یپشت آمده  ادامه  در  ند 

 (. 202۳، 1دیتالب )سوشال 

از    كاسموس:  تیجنس  ص یتشخ استفاده  با 
  44000 با را  یحساب کاربر یکه نام کاربر  یتم یالگور

به  که  دست نام  زن  به   یصورت  مرد،  تک    ا یعنوان 
و   اند،شده  یبندطبقه   تیجنس داده    انطباق 
 .کندی م مشخص  را کاربر  تیجنس

متن    كاسموس :  زبان  صیتشخ زبان  است  قادر 
ب  ت ییتو در  تشخ  52  نیرا  در  لذا  دهد.    صیزبان 

  ل یبزرگ، زمان تحل  یهامجموعه داده   تی ریهنگام مد
 . شودی کوتاه م

  در   یافکار عموم  هنگام رصد:  2احساسات   لیتحل
احساسات    لیتحل  ،خاص  یدادهایرو   ا یموضوعات  

تع  یفرایند به    ی خنث  ای  یمثبت، منف  نییاست که 
 کند.ی بودن متن کمک م

فهرست کلی،    ارائه  با  كاسموس :  3ی ف یک  ی کل  ینما
سازد تا يك ديد كلي از مجموعه با  کاربران را قادر مي 

  ت،ی جنس  ت،ییمانند متن تو  متغیرهایی  استفاده از
 داشته باشند. رهی احساسات، مکان و غ لیتحل

کل  لیتحل ابر    کی توانند  ی کاربران می:  دیکلمات 
تو متن  اساس  بر  کلمات    کرده  جادی ا  ت یی کلمه  و 

ً یقر را که ت  ی پرتکرار  ار یبس ها ظاهر  ت ییتو   ۀ در هم با
 کنند.  جدا شوند، یم

داده   کاسموس:  ییایجغراف  عی توز   یهانقاط 
رو  ییایجغراف بر  موقع  یرا  اساس  بر   تینقشه 

ا ی م  مصورشده  ارسال   ی هات ییتو   ی ژگیو   ن یکند. 
  ک یبه    تیواکنش جمع  ی را در مورد چگونگ  ی نشیب

 
1 socialdatalab 
2 sentiment analysis 
3 qualitative overview 

  ن، یدهد. عالوه بر ا ی مناسبت خاص ارائه م  ای  داد یرو
جغراف  ینما تو   ییاینقشه  مهم  در    هات یینقاط  را 

 . دهدی م شی نما  مجموعه 

در حال حاضر    کاسموس :  شبکۀ اجتماعی  لیتحل
دهد تا ساختار شبکه را بر اساس  ی به کاربر اجازه م

ها مشخص کند. ارتباط و تعامل  ها و منشن ت ییتو یر
غالب و    یکاربر  یهاحساب  یی اساو شنکاربران    نیب

ها و  از طریق گره ها در شبکه انتشار  سطح نفوذ آن 
 . و تحلیل است صی تشخقابل ها پیوند میان آن 

  ک یها را در  ت ییتو تعداد    ی چگال   : فرکانس  لیتحل
زمان نما  ی بازه  سه    کاسموسدهد.  ی م   شی خاص 

م فراوان   یبرا  یالهینمودار  ها  ت یی تو  یتجسم 
 کند.ی ارائه م یاقهیو دق  یصورت روزانه، ساعتبه

و    ،یاجمال   )مطالعه  ال نودایکس  • کشف 
 4( اکسل درکاوش شبکه 

ینودایکس   برا   ک ال  اکسل    کروسافت یما  یافزونه 
ی  اجتماع  یهارسانه   قاتیتحق  اد یاست که توسط بن

ااست  افتهی توسعه    5آر(ام)اس تنها   نی .  با    برنامه 
م  ندوزیو  عاملستمیس م  شود یاجرا    با   تواندی و 

  لیانجام تحل  یبرا  به باال  200۷مایکروسافت اکسل  
)اِس اجتماع  یهاشبکه تحلاِی(  اِنی  محتوا    لیو 

بیسیک و  ال در دو نسخه  استفاده شود. نودایکس 
بیسیک رایگان و با امکانات    نسخه  موجود است.  پرو

است حال  محدود  نسخه    ی در  نیازمند   پرو، که 
  ل یو تحل  یآورجمع به  و کاربران قادر    بوده  پرداخت

رسانه   ی هاداده    .هستند  ی اجتماع   یها مختلف 
منودایکس  برای ال  با  شبکه   مصورسازی  ی تواند  ها 

  یهای ژگیوتنظیم  مختلف و    یبندطرح   یهاتم یالگور
ها مانند رنگ، اندازه و برچسب استفاده  لبه  ا یها  گره

  مانند  همچنین برخی معیارهای تحلیل شبکهشود.  
رتبه   ،یبندخوشه بیدرجه، تراکم، ضربرون و درون  

و   ،صفحه و    یک ینزد   ت یمرکز  ت،ی مرکز  ،ژهیبردار 
مبینابینی محاسبه می   تی مرکز از  ی شود.  این  توان 

4 NodeXL (Network Overview, Discovery, and 
Exploration for Excel) 
5 Social Media Research Foundation (SMR 
Foundation) 
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تحل  یبرا   افزونه شناسا  لیانجام  مانند    ی یمحتوا 
ب برتر،  کلمات(،  گرام ایکلمات  )جفت  ها،    1یوآرال ها 

تحلهشتگ  و  کرد.    ی زمان  یهای سر  لیها  استفاده 
فعل منودایکس   ی نسخه  از  داده   تواند یال  را  ها 

نت،  یوسی   پاژک،  کر،یلف   تر،ییتو  وب،یوتی  بوک،سیف
)الخطیب    وارد کند   ی سی ماتر  ی هاو فرمت   2ال امگراف

 (.4۸: 2019  و اگروال، بی

 3گفی  •

  100)تا    شبکه  مصورسازیو    لیتحل  ی برا  ی ابزارگفی  
یال( میلیون  یک  و  گره  توسط  که    است  هزار 

از مهندسان    یگروه متشکل از  که    گفی  وم یکنسرس
کامپ علوم  در  محققان  توسعه    وتریو    افتهیاست، 

ا باز    نیاست.  بهبودهابزار منبع  را،  در    گانیصورت 
رو بر  و  ویندوز،  هاعاملستمی س  یدسترس است  ی 

لینوکس مک و  ایکس  م  اواس    شود. ی اجرا 
الگورشبکه   مصورسازی با    یبندطرح   یهاتم یها 
و و  تنظ  یهالبه   ایها  گره   یهای ژگ یمختلف    میقابل 

انجام  در گفی قابل ها  ها، اندازه و برچسب مانند رنگ 
برای م  گفی .  است تحل  ی تواند    ی هابکه ش  لیانجام 

مان)اس   ی اجتماع شبکه،  ای(  قطر  محاسبه  انند 
  ی )برا  ماژوالریتی صفحه،    هرتب  ر،یمس  نیترکوتاه 
مرکزاجتماعات  صیتشخ و    ابینینیب  یهات ی(، 

ضر  یک ینزد  شود.    یبندخوشه   بی و    گفی استفاده 
م   ا یپو  لتریف م  کندی فراهم    لیتحل  برایتواند  ی و 

  ۀ مشاهد  ی برا(  یزمان  ی )نمودارها  ایپو   یهاشبکه
استفاده    ک یتکامل    ی چگونگ  زمان  طول  در  شبکه 

ی پالگینز سنتر دارا  نیهمچن  گفی .  (202۳)گفی،    شود 
پالگ  4داخلی  که  پورتال    یهان یاست  از  را  موجود 

م   گفی  نیپالگ ای فهرست  افزونه   نیکند.    ی هامرکز 
عنوان  به   دهد،ی را گسترش م  گفی   یهات ی قابل  ی داخل

پالگ ایمپورتر  نیمثال،  استریمینگ  گفی  به    5توییتر 
 

1 URL 
2 Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, Pajek, UCINet, 
GraphML 
3 Gephi 
4 built-in “Plugins Center” 
5 TwitterStreamingImporter 

در دسترس   tps://gephi.orghtدر    نیبه صورت آنال  یگف  6
 است.

داده  دهدی م   را  امکان  این از  تا  را  استریمینگ  ها 
اساس    ترییتو آی  پی ای کل  کی بر  نام    ای  یدیکلمه 

  یهاکند و سپس داده   یآور کاربر جمع   شی نماصفحه 
بیشتر  را  شدهیآورجمع  تحلیل    ک یعنوان  به   برای 
مدهد  ش ینما   ارنمود را  شبکه  نوع  سه  با  ی .  توان 

پالگ از  ایمپورتر  نیاستفاده  استریمینگ    توییتر 
 : (4۸-50:  2019  )الخطیب و اگروال، بی   دست آوردبه

تو   ۀ شبک  • نمودار ترییکامل  کاربران،    ی:  از  متشکل 
و    ی نترنتیا   یهاها، آدرس رسانه  ها،ت ییها، تو هشتگ 

 ها. اتصال آن

  ن یاز کاربران و روابط ب  یا: شبکه ترییکاربر تو   ۀ شبک  •
 ها.آن

تو  ۀشبک  • شبکهترییهشتگ  هشتگ   یا:    ی هااز 
 زمان.هم

( در زمان نگارش این مقاله  0.9.۷)  6نسخۀ فعلی گفی 
  ی هاگاه ی، پاویاِسسی   ی هال یها را از فاداده   تواند یم

مانند    های گرافیل فا  یها و اکثر فرمت   یاداده رابطه 
  8ویزی گرف هال ی، فا(dl.*)  7ال یوسینت ی دی هالیفا
(.dot  و *.gv*(متنوع  و انواع    9پاجک ی نت هال ی، فا
  جادشده ی شبکه ا  یانموداره  همچنین  وارد کند.  گرید

جی.  اناف. پی دی های پی فرمت  توان به ی را م  گفی با 
 . (202۳د )گفی، کر   استخراج .10جیویو اس 

 11نتلیتیک  •

متن و شبکۀ اجتماعی تحت    لگر یتحل  ک ی  نتلیتیک
  ی علوم اجتماع   انیمحققان و مرب  یبرا  جامعه  تی حما

عموم  یبرا گفتمان  سا  یمطالعه    یهات ی در 
به کاربران اجازه   ابزار  نی است. ا  یاجتماع  یهارسانه

بهیم تا  داده دهد  خودکار    یهارسانه   یهاطور 
 12اساسآر   ی دهایو ف  وب یوتی  تر،ییرا از تو  ی اجتماع

7 DL (UCINET) 
8 GraphViz 
9 Net (Pajek) 
10 .PDF, .PNG, .SVG 
11 Netlytic  
12 RSS feed  
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  ن، یکنند. عالوه بر ا   مصورسازیو    لیتحل  ،یآورجمع 
از  داده   وروداز    نتلیتیک   ک ی  ،یمتن  لیفا   ک یها 

گسترده     ک ی  ای  اسآراس  لیفا  ک ی،  گوگلصفحه 
. پس از مرحله  کندی م   یبانیپشت  ز ین  ویاسسی   لیفا
کاربران    افت یدر تبد  توانند ی م  نتلیتیکداده،    ل یبا 

به    نیآنال   ۀو مکالم  یمتن  یهااز داده   یادیز   ریمقاد
ابرها  یبصر  یهاش ی نما )مانند  کلمه،    ی مختصر 

شده سرعت موضوعات مطرح ( به یارتباط  یهاشبکه
کنندگان  بحث   ان یتعامالت م  ت یبحث و ماه  کی در  

کنند کشف  همکاران،    را  و  (  4۶۸:  2022)گرازد 
از  جمع  کلیدی  کلمۀ  چند  یا  یک  توسط  داده  آوری 

برنامه واسط  به  درخواست  ارسال  نویسی  طریق 
می  صورت  پلتفرم  نتلیتیککاربر  راه    کی  گیرد. 

برا و    یکاربرپسند  در    یهاداده   مصورسازیکاوش 
  ی اجتماع   یهاپلتفرم رسانه   ن یدسترس عموم از چند

م فرکانس    .دهدیارائه  به  توجه  با  داده  منبع  هر 
توسط    شدهی آورجمع   ی درخواست و تعداد رکوردها 

است  یکم داده    ۀواردکنند   )نتلیتیک،  متفاوت 
202۳) . 

جمع  از  به    نتلیتیکداده،    یهامجموعه   یآورپس 
تا فهرست حاصل از کلمات    دهدی محققان اجازه م 

  که ممکن   ی پرکاربرد را با انتخاب و حذف کلمات توقف
باشد، به    کیاست در   مجموعه داده وجود داشته 

شده  انتخاب   ی هاداده   ی آورجمع   یاستراتژ  لیدل
کنند. اصالح  محققان،  تواند  یم  نتلیتیک  توسط 

پرکاربرد   قالب کلمات  در  تعامل  کی  را  کلمه    ی ابر 
تج بصری کند.  کمک  دست به   یها سمسازی  آمده 

مهم    کنندیم موضوعات  شده تا  واژگان    آشکار  و 
بررس شوند.  برجسته    متداول  بر  کلمات    یعالوه 

به    ی ژگی واین    یدارا  نتلیتیکپرکاربرد،   که  است 
م اجازه  کلمات    یامجموعه   دهدی محققان    ا یاز 
کنند    یبندگروه   یترگسترده   یهاعبارات را در دسته 

مفاه باال   میکه  ناام  ییسطح  خشم،   ،یدیمانند 
اجتماع  ت،ی رضا  ،یشاد غ  ی حضور  نشان   ره یو    را 

توسط محقق    یبندکه هر دسته  ی. هنگام دهندیم
 

1 Who Mentions Who?  
2 Who Quotes Whom? 
3 Who Retweets/Reposts Whom? 

س  فیتعر وارد  طور  به   نتلیتیک،  شودی م  ستم یو 
ها مربوط به مجموعه داده   یهاخودکار تعداد پست 

  ص یتا تشخ  دهدی به محقق اجازه م  ن یا.  شماردی را م
دسته  کدام  که  در  دهد  را  کی ها  داده    ج یمجموعه 

 .(4۶9:  2022)گرازد و همکاران،  هستند

و   گرید   ی کی   یی توانا  نتلیتیک  یدیکل   یهای ژگ یاز 
ها با استفاده از  شبکه  ی اجتماع   یساختارها  ی بررس
  ش ی است که شامل نما ی  اجتماع   یهاشبکه  لیتحل

به   کی داده  است،    کی عنوان  مجموعه  نمودار 
را    یاجتماع   یهارسانه   یها ها حساب گره   کهطوری به

  ۀ دهندا نشان هن گرهیب   یوندهایدهند و پی نشان م 
تواند  ی م  نتلیتیک  ها است.حساب   ن یتعامل ب  ی نوع 

کسی به چه کسی اشاره    چه   (1دو نوع شبکه بسازد: ) 
(  2(. و ) شودشبکه نام شناخته می  عنوانبه )که    1دارد 

کس  کس   یچه  چه  م  یبه  آن  ی پاسخ  به  )که  دهد 
زنج م  زین  یاره یشبکه    ی برا  همچنین  (.شودی گفته 

نوع شبک  تر،ییتو  یهاداده    نتلیتیکدر    یاضاف   ۀدو 
است:  کسی    موجود  چه  از  کسی    قول نقل چه 

  3کند؟ چه کسی از چه کسی ریتوییت می   و  2کند؟می
و همکاران،  ) دارای سه    .(4۷0:  2022گرازد  نتلیتیک 

اول و دوم رایگان و نسخه    دو نسخهنسخه است که  
نسخه اول محدود به    سوم نیازمند الیسنس است. 

رکورد در هر    2500مجموعه داده با حداکثر    ۳حداکثر  
نتلیتیک  با  آشنایی  برای  مناسب  که  داده  مجموعه 

به   محدود  دوم  نسخه  با    5است.  داده  مجموعه 
رکورد به ازای هر یک است که مناسب    10000حداکثر  

های کوچک و تکالیف کالسی است.  برای انجام پروژه 
سوم   نسخه  به  اما  با    100محدود  داده  مجموعه 

رکورد برای هر مجموعه داده است که    100000حداکثر  
پروژه  انجام  است  برای  مناسب  تحقیقاتی  های 

 (. 202۳)نتلیتیک، 

و   • گوگل(  برگه  در  توییتر  )بایگانی  تَگز 
 4تَگزاکسپلورر 

4 TAGS (Twitter Archiving Google Sheet) and 
TAGSExplorer 
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هاکسی   توسط  تگز نوآور  ریمد  ،1مارتین    ، یارشد 
فناور   یفناور انجمن  در  جامعه    یریادگی  یو 

جمع   افتهیتوسعه    ن،انگلستا برای  ابزاری  آوری، و 
را  ک ی  تگز  تحلیل و مصور سازی است.    گان یقالب 

تنظیم و اجرای مجموعه    مکانااست که  برگه گوگل  
سازد.  خودکار از نتایج جستجو در توییتر را فراهم می 

دیگر   عبارت  برا ی م به    ی هاداده   یآورجمع   یتواند 
ذخ  ترییتو   یجستجو  گسترده    رهیو  صفحه  در  آن 

روز    ۷  ی تا هاداده   تواندی م  تگز استفاده شود.    گوگل
  ی اب یباز   ترییدرخواست را از تو  خیگذشته قبل از تار

برچسب    یآورجمع   ی برا  توانندی م   ن یها همچنکند. 
تو داده  از  دورهبه  ترییها  شوند،    میتنظ  یاصورت 

  د یجد  ی هات ییبا تو   توان ی عنوان مثال، صفحه را م به
که آن را متوقف    یکرد تا زمان  یروزرسانهر ساعت به 

رِست هاآیپی ای از    تگز.  یمکن توییتر    ی عن)ی  2ی 
فهرست    افتیدر  ت،یی جستجو/تو  افت یدر

در   موردعالقه کاربر( /تیوضع  افتیو  زمانی   3خط 
داده جمع   یبرا م  ترییتو   یهاآوری  کند. ی استفاده 

  لیتحل  ی براوی  است سی توان به فرمی ها را م داده 

ابزارها  شتریب تگزاکسپلورر    کرد. استخراج    گری د  ی با 
که   است  تگز  از  بخشی  برا  توانیمنیز  آن    ی از 

در مرورگر وب    شدهیآورجمع   یهاداده   مصورسازی
  د یصفحه گسترده با   است که  ذکر استفاده کرد )قابل 

تگز اکسپلورر  مشاهده باشد تا  قابل   ی صورت عمومبه
را  بتواند   کندآن  همچنمصورسازی  از    یبرخ   ن ی(. 

  اد یز  به معنایبرتر )  یترهاییشبکه مانند تو  یارهایمع
هشتگ   ت ییتو مکالمه   یهاکردن(،  و  برتر  برتر  گر 
تو  یعنی) پاسخ  هات ییدر  در  ز و  شده    اد یها  ذکر 

:  2019 ب و اگروال، بی)الخطی   دهد ی است( را ارائه م
4۷) . 

  طور به   1در جدول    ذکرشدهافزارهای  نرم   ویژگی 
خالصه آمده است. الزم به ذکر است که این تعداد،  

نرم  جمع تنها  جهت  موجود  تحلیل  افزارهای  و  آوری 
های اجتماعی نیست. مبنا برای  ها از رسانه داده کالن 

دن  ها در این نوشتار، جامعیت و رایگان بو معرفی آن 
 ها بوده است. آن

 

 های اجتماعی برای انجام تحقیق در بستر رسانه   ذکرشده : خالصه ویژگی ابزارهای  1جدول  

 بستر  نام ابزار
آوری  جمع

 داده 
تحلیل  
 شبکه 

 مصورسازی
رایگان 
 بودن

 ریپر
فیسبوک، ردیت، یوتیوب، پینترست،  

 ✓   ✓ توئیتر و تامبلر 

 ✓ ✓ ✓ ✓ توییتر  کاسموس
 نیمه رایگان  ✓ ✓ ✓ کریلف  تر،ییتو وب،یوتی بوک،سیف ال نودایکس

 ✓ ✓ ✓ ✓ توییتر  گفی 

 رایگان نیمه ✓ ✓ ✓ اساسآر یدهایو ف وبیوتی تر،ییتو نتلیتیک 
تگز و  

 تگزاکسپلورر 
 ✓ ✓  ✓ تر ییتو

 

 
1 Martin Hawksey 
2 Twitter REST   

3  GET search/tweets, GET favorites/list, and GET  
statuses/user_timeline 



 
 

242 

 .252تا  219 صفحات  .1401 زمستان و  پاییز .20 شماره .9 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

داده و تحلیل شبکه:مطالعه انحرافات  کالن نظریۀ شبکه ماروین کرون،  . نیا، حمید عبداللهیان، محمد اسماعیل ریاحیسمیه میرزایی، اکبر علیوردی 
 های اجتماعیاجتماعی در رسانه

 گیریخالصه و نتیجه 6
به   پاسخ  دنبال  به  مقاله  که  این  بود  پرسش  این 

با    اربردک پیوند  در  کرون  شبکه  و  کالن نظریۀ  داده 
در    لیتحل به  مطالعه  شبکه  مربوط  مسائل 

جرم   یشناسجامعه و  بستر  شناسانحرافات  در  ی 
اهمیت این پرسش از  ؟  های اجتماعی چیسترسانه

نفوذ   و  گستره  افزایش  با  امروزه  که  است  رو  آن 
ف زندگی اجتماعی  های اجتماعی در ابعاد مختلرسانه

رو هستیم. به دلیل سهولت استفاده،  و فردی روبه 
تنوع    صرفهبهمقرون  بودن،  دسترس  در  بودن، 

امکانات در برآورده ساختن نیازهای مختلف، امکان  
کسب درآمد و جذاب بودن محیط و محتوا در این  

و  پلتفرم  جهان  اقبال    تبعبه ها،  شاهد  ایران  آن 
از استفاده  به  اجتماعی است.  رسانه  روزافزون  های 

های  همه مزایای بالقوه و بالفعلی که رسانه   رغمی عل
اجتماعی برای ما به ارمغان آورده، به سبب ساختار  

ویژگی  مساعدی  و  زمینه  خود،  متمایز  و  خاص  های 
برای بروز انواع انحرافات اجتماعی، بزه و جرم را نیز  

لیل  های اجتماعی یکی به دفراهم کرده است. رسانه 
کالن  دادن  دست  دیگری  داده به  و  اجتماعی  های 

ای بودن روابط، فرصت ارزشمندی را در اختیار  شبکه
  رغمی عل های مختلف قرار داده است.  محققان حوزه 

جامعه حوزه  و  استقبال  انحرافات  شناسی 
با کمبود مطالعاتی از    شناسی در خارج از کشور،جرم 

در این مقاله    لذااین دست در داخل کشور مواجهیم.  
برای   ابزار  هم  و  نظریه  روش، هم  هم موضوع، هم 
در   اجتماعی  انحرافات  حوزۀ  در  تحقیقات  انجام 

های اجتماعی پیشنهاد شده است تا محققان  رسانه
در این حوزه ترغیب شوند و موانع کمتری پیش رو  

 داشته باشند.

مفاهیم   ابتدا  مقاله  پرسش  به  پاسخ  برای 
های اجتماعی واکاوی شد. با مرور  داده و رسانه کالن 

از   منظور  تعاریف،  بودن  متنوع  و  موجود  ادبیات 
دارایی کالن  و  داده  سرعت  حجم،  با  اطالعاتی  های 

تنوع باالست که ارزش آن در گرو استخراج و تحلیل  
رعایت   و  صحت  لحاظ  با  معنادار  اطالعات 

های اجتماعی نیز  استانداردهای اخالقی است. رسانه

شامل    عنوانبه گسترده  و  نوپدید  مفهومی 
که    است بر وب و تلفن همراه    ی مبتن  یهاس ی سرو

سازی را برای  و اجتماع   تعامل  ،ارتباط  ،یهمکارامکان  
سازمان  اجتماعات افراد،   طریق    هاو    جاد، یا از 

یی  و تعامل با محتوا   یگذاراشتراک  ر،ییتغ  آفرینی،هم
می  تولید  ربات  یا  کاربر  توسط  فراهم  که  شود 

می می را  انحراف  و  سازد.  هنجارها  نقض  توان 
و   معمول  جامعه   شدهرفتهیپذ استانداردهای  عموم 

پیامدهای   که  ، قبول رقابل یغ  ،یرعاد یغدانست 
دارد. انحراف    به همراه   جامعه  ایمضر بر   ای  یرقانون یغ

رسانه چهار در  قالب  در  را  اجتماعی  ی  دسته  های 
انحراف   ،یانحراف   یهاگروه   ی دادها یرو  ،یاعمال 

توان مطالعه کرد.  می   یانحراف   یهاک یتاکت  و   یانحراف 
ها، فراهم ساختن  ها و سودمندیرغم همه مزیت علی 

انتشار   و  یادگیری، وقوع  و تسهیل  تقویت  فرصت، 
و رفتارهای انحرافی در فضای مجازی و واقعی    جرائم

ظرفیت بالازجمله  رسانههای  اجتماعی  قوه  های 
 است.

های اجتماعی بستری مناسب برای  اگرچه رسانه
امکان    جرائم ارتکاب   انحرافی است ولی  و رفتارهای 

کالن  به  و  داده دسترسی  کاربران  روابط  شبکه  و  ها 
پلتفرم   تعامالتشان این  آن در  ابزاری  ها،  به  را  ها 

بینی  مناسب جهت تشخیص، توصیف، تبیین و پیش
و  انحرافا تنوع    جرائمت  است.  کرده  تبدیل 
جمع فناوری اطالعات  های  با  پیوند  در  داده  آوری 

داده  مکانی و زمانی افراد و رویدادها که در قالب کالن 
رسانه اجتماعی  از    ل یتحلاست    استخراجقابل های 

انحراف  جرم الگوها  و  کردن  دنبال  از  و  جرم    ی را 
منجر  و الگوها ارتقا داده  ینیبش یتا مرحله پانحراف 

ا است.    ده یگرد  رانهیشگی پ  یگذاراست یس  جاد ی به 
سیاست  شامل  گذاریاین  مجرم،    ینیبش ی پها 

و همکار  ،یقربان  با    یهای محل وقوع جرم  مجرمانه 
بالقوه    دافاه  نییداده به دنبال تعاستفاده از کالن 

  ی ریشگیبا هدف پ  یمجرمانه و انحراف  تیفعال  ی برا
 ت. از جرم اس

دسترسی به شبکه روابط و تعامالت کاربران در  
های اجتماعی امکان انجام تحلیل شبکه را نیز رسانه
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شبکۀ   پارادایم  با  مطابق  است.  ساخته  فراهم 
اجتماعی، موقعیت اعضا در شبکه پیامدهای مهمی  

ویژگی  برای  هم  و  اعضا  رفتار  برای  شبکه  هم  های 
یک کل دارد. تمرکز نظریۀ شبکه بر ساختار   عنوانبه

که  های او. این و محتوای روابط فرد است تا بر ویژگی 
رد در کجای این  که ف ساختار شبکه چه باشد و این

تعیین  برای  باشد  داشته  قرار  روابط  مجموعه 
رفتارهای کنشگران فردی درگیر در شبکه مهم است.  

تحقیقات   با  تحلیل  قابلیت   شدهانجام مطابق  های 
ای در موضوعات موجود در  نقش ویژه   تنهانهشبکه  
شناسی داشته بلکه  شناسی انحرافات و جرمجامعه

روش   سؤاالت جدیدی  و  حوزه  های  این  در  نیز  را 
  ، هماالن  رینقش انتخاب و تأثمطرح ساخته است.  

جرم در  همکار  همکاری  انتخاب  و  باند  مرزهای   ،
بازارهای   اجتماعی  سازمان  باند،  در  مجرمانه 

سازمان ساختار  و  مخدر  مواد  و  های  غیرقانونی 
در   ازجمله موضوعات موجود  تروریستی  و  مجرمانه 

حوزه   تحلیل شبکه  است این  در  مؤثرنقش    که  ی 
ها داشته است. با این حال تعامل تحلیل و تبیین آن 

و   جرم  فهم  در  فضایی  عوامل  و  شبکه  عوامل  بین 
پویایی شبکه در بستر زمان بر    ر یتأثانحراف، تحلیل  

  و   جرمگسترش    رخدادهای مجرمانه و انحرافی، فهم
و  از طر  یقربان   انحراف    ی بررسو  ها  شبکه   قیشدن 

  ریو س  ن یآنال   ی رقانون یغ  ی هاشبکه  ی ساختار اجتماع 
آن  تحلیل    هاتحول  که  است  جدیدی  موضوعات 

 پردازد. ها می های جدید به آنشبکه با روش 

کالن  قلمرو  سه  تلفیق  رسانه از  و  های  داده 
شناسی انحرافات و  و جامعه  اجتماعی، تحلیل شبکه 

حوزه جرم  می شناسی  پدید  در  ای  تحقیقات  که  آید 
این حوزه نیازمند پشتوانه نظری برای تبیین و تحلیل  

(. مفاهیم نظریۀ شبکه ماروین کرون  1است )نمودار  
جامعه حوزه  از  برآمده  و  که  انحرافات  شناسی 

ادبیات تحلیل شبکه منطبق جرم  با  شناسی است، 
رسانه  در  انحرافات  تبیین  قابلیت  و  های  بوده 

شبکه نظریۀ  در  کرون  دارد.  را  با    اجتماعی  خود 
از  وام چندگانگی  و  چگالی  چون  مفاهیمی  گیری 

تحلیل شبکه در پیوند با دو نظریه کنترل هیرشی و  
آن  ترکیب  و  ساترلند  افتراقی  تبیین  پیوند  به  ها 

است.   پرداخته  کالن  و  خرد  دو سطح  در  بزهکاری 
با سطوح   اجتماعی  واحدهای  نظریه  این  با  مطابق 

شبکه  در  چگالی  و  چندگانگی  اجتماعی  باالتر  های 
رفتار   ماهیت  کرد.  خواهند  محدود  بیشتر  را  رفتار 

زمینه   محدودشده به  مشخص،  شبکۀ  یک  توسط 
اگر کانونی که شبکه در آن قرار دارد وابسته است.  

های انحرافی شکل  حول مشارکت در فعالیت  شبکه
رفتار    ریتأثگیرد،   سمت  به  شبکه  محدودکنندۀ 

ک نظریۀ شبکۀ  بود.  خواهد  تبیین  انحرافی  در  رون 
های اجتماعی با استفاده  در رسانه   جرائم انحرافات و  

شناسی انحرافات را  ای از جامعهداده، پنجره از کالن 
جامعهسوبه دیجیتال  ی  و  محاسباتی  شناسی 

 گشاید. می
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داده از  کالن آوری در انتها با اشاره به سه شیوه جمع 
جمع رسانه شامل  اجتماعی  خودکار،  های  آوری 
دستی جمع  پلتفرم   آوری  کاربران  با  تعامل  ها،  و 

نرم  جمع   عنوانبه افزار  چندین  برای  آوری،  ابزارهایی 
و بصری داده تحلیل  اجتماعی  های رسانه سازی  های 

معرفی شدند. الزم است تا محقق با توجه به پرسش  
زمینه و  کهتحقیق  نوع    ای  دارد،  قرار  آن  در  مسأله 

در   امروزه  نماید.  انتخاب  را  مناسب  ابزار  و  پلتفرم 
خارج از ایران ابزارهای متنوعی با اهداف تحقیقاتی یا  

های  اند که برخی در قالب پروژه تجاری معرفی شده 
اند. با این حال از  تحقیقاتی دانشگاهی توسعه یافته

سیاست یک  دلیل  به  منفعتسو  نه  طلباهای 
های اجتماعی و از سوی دیگر  های مالک رسانه شرکت 

خصوصی،  سیاست حریم  و  امنیت  بر  مبتنی  های 
محدودیت  با  مواجهمحققان  ابزاری  اند.  های 

قابلیت   شدهارائهافزارهای  نرم  دارند  که  بهتری  های 

 ً دارند.    عموما زمانی  یا محدودیت  نیستند  رایگان  یا 
ها با  دلیل تحریم   این مسأله محققان داخلی را که به

اند به چالش  های مالی نیز مواجهمحدودیت تراکنش 
 کشد. بیشتری می 

و   اینترنت  دیجیتال،  فناوری  توسعه  و  ظهور  با 
جامعهرسانه اجتماعی،  انحرافات  های  شناسی 

جرم  و  جامعهاجتماعی  کنار  در  شناسی  شناسی 
حوزه  محاسباتی  و  رشد  دیجیتال  به  رو  و  بدیع  ای 

شناسی که تلفیق سه حوزه جامعهآن است. نتیجه  
تحلیل   نظری،  پشتوانه  ساختن  فراهم  با  انحرافات 

تواند کمک شایانی به توصیف، داده می شبکه و کالن 
تبیین و کنترل رفتارهای انحرافی و مجرمانه در بستر  

این  رسانه نیل به  البته  باشد.  های اجتماعی داشته 
حوزه    هدف نیازمند همکاری و مشارکت محققان دو 

حوزۀ   یک  این  است.  کامپیوتر  و  اجتماعی  علوم 
توسط  رشتهمیان حوزه  این  در  تحقیق  و  است  ای 

کالن داده و 
یاجتماع یهارسانه  

 یشناسجامعه
انحرافات و 

یشناسجرم  

شبکۀ ل یتحل
 اجتماعی

انحرافات و  یشناس، و جامعهشبکۀ اجتماعیل ی، تحلیاجتماع یهاسه حوزه  کالن داده و رسانه یپوشان: هم1مودار ن
 یشناسجرم

شناسی شامل مطالعات جامعه 2مربوط به تلفیق هر سه حوزه است که این نوشتار به آن اشاره دارد. ناحیه  1ناحیه 
شناسی شامل مطالعات حوزه جامعه ۳باشد. ناحیه شناسی با رویکرد تحلیل شبکۀ اجتماعی میانحرافات و جرم

انواع مطالعات خارج از حوزه  ۴ده است. ناحیه های اجتماعی و کالن داشناسی در بستر رسانهانحرافات و جرم
شود که با رویکرد تحلیل شبکۀ اجتماعی و کالن داده در شناسی را شامل میشناسی انحرافات و جرمجامعه

 شود.  های اجتماعی انجامرسانه

1 
2 4 

۳ 
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با   آشنایی  و  دانش  بدون  اجتماعی  علوم  محققان 
ابزارهای خاص وابسته به علوم کامپیوتر اگر ناممکن  

  طور ن یهمنباشد بسیار سخت و ناقص خواهد بود.  
نظری   پشتوانه  بدون  که  تحقیقاتی  و  است 

ها انجام  شناختی و تنها با اتکا به توصیف داده جامعه
مکانیسم  توضیح  و  تبیین  قدرت  از  و  شود  ها 

تعامل   بود.  نخواهند  برخوردار  اجتماعی  فرایندهای 
می  کامپیوتر  و  اجتماعی  علوم  محققان  تواند  میان 

نرم  طراحی  به  نیازهای  منجر  با  متناسب  افزارهایی 
به  گردد  اجتماعی  علوم  در  طوری  محققان  که 

  اعتمادتر قابل تحقیقات مصرف منابع بهینه و نتایج  
تبیین کاربردی و  مراکز  ها  است  ضروری  شوند.  تر 

دانشگاهی و پژوهشی در داخل کشور همانند خارج  
را   اقدامات الزم  این زمینه    به عمل از کشور نیز در 

های مقتضی برای  آورده و ابزارهای مناسب و آموزش
رایگان و حتی در قالب محتوای    تصور بهتحقیق را  

به   مندعالقه درسی در اختیار محققان و دانشجویان  
دهند.   قرار  حوزه  شرکت   اگرچهاین  های  برخی 

جمع   انیبندانش  به  کشور  داخل  تحلیل  در  و  آوری 
رسانه  میداده  اجتماعی  ولی  های  ً پردازند    بعضا

نقصی ندارند،  های بی های شفاف و خروجی مکانیزم
بر منافع تجاری و مالی متمرکزند و با اهداف    بیشتر

می  پیشنهاد  لذا  دارند.  فاصله  شود  تحقیقاتی 
میان  دانشگاه رشتههمکاری  در  میان  ای  ها 

پژوهشگران علوم اجتماعی، مهندسی کامپیوتر، علوم  
داده   و علوم  توسعه  هم   منظوربهکامپیوتر  و  افزایی 

اجتماعی   علوم  حوزه  در    ژه یوبه تحقیقات 
های  شناسی و رسانه شناسی انحرافات و جرمامعهج

 داده برقرار شود. اجتماعی و کالن 

 منابع مالی
 .این مقاله حمایت مالی نداشته است

 منافع تعارض 
بیان    گونهچیه نویسندگان  توسط  منافع  تعارض 

 .نشده است

 سهم نویسندگان
سمیه   خانم  دکتری  رساله  از  مستخرج  مقاله  این 

نیا راهنمایی جناب آقای دکتر اکبر علیوردی میرزایی با  
و مشاوره جناب آقایان دکتر حمید عبداللهیان و دکتر  

 محمد اسماعیل ریاحی است.
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 منابع
احمدی، حبیب، عباسی شوازی، محمدتقی، یادگاری،  

( فرشاد.  کرمی،  و  مطالعه   (.1۳9۶رامین 
رسـانه از  استفاده  بین  و  رابطه  مـدرن  های 

نوجوانان   بین  در  بزهکـاری  به  تمـایل 
دانش دانش  )مطالعه  مقطع  آموز  آموزان 

بستک(.   شهر  های  پژوهش متوسطه 
،  19،  (4)  ۶،  راهبردی مسائل اجتماعی ایران

۷0-5۳ . 

 ( ایران.  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  (.  1400ایسپا، 
از   برگرفته 

http://ispa.ir/Default/Details/fa
/3382/-78.5 

کامران شبکه  (.1۳9۶)   .برومیده،  نقش    ی هابررسی 
افزایش   در  اینستاگرام  و  تلگرام  اجتماعی 
در   خیانت  موضوع  با  طالق  دادخواست 

تهران    یهادادگاه  شهر  نامه )پایان خانواده 
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 علوم اجتماعی(. تهران مرکزی، دانشکده  

روح  نوید.  توالیی،  نظافتی،  و  زهرا  صباغی،  هللا، 
فرصت (.  1۳9۶) تحلیل  و  و  شناسایی  ها 

شبکه  فضای  تهدیدهای  در  اجتماعی  های 
مجازی )مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه  

بهشتی(.   ایرانشهید  فرهنگی  ،  تحقیقات 
39 ،1۷5-15۳ . 

رانی،  داودی دهاقانی، ابراهیم، شمسایی، مهدی و با
( اجتماعی  رابطه شبکه (.  1۳9۷محمد.  های 

  ی هاپژوهش مجازی با ارتکاب جرائم خشن.  
 .۶5-90، (1)  1۳، اطالعاتی و جنایی

عمرانی،  رضوی  و  محمدتقی  جزی،  رباط  بهزاد،  فرد، 
 ( بزه 1397گلسا.  از  پیشگیری  دیدگی  (. 

شبکه  در  اجتماعی.  جنسی  مجله  های 
   .۳9-۶5(، 104)82، حقوقی دادگستری

( محمد.  رحیمی،  فریبا،  بررسی  (.  1۳95شایگان، 
شبکهجامعه مصرف  رابطه  های  شناختی 

انحرافات   به  گرایش  و  مجازی  اجتماعی 
سال    29تا    15)مورد مطالعه جوانان  اخالقی  

تهران(.   و  شهر  ورزش  راهبردی  مطالعات 
 .1۶9- 193،  34،  جوانان

های اصلی  (. بررسی انگیزه 1۳9۶شیرمحمدی، جالل. ) 
مطالعات علوم  کاران در فضای سایبری.  بزه 

 . 12۶-1۳۶، (1)  ۳،  سیاسی، حقوق و فقه

بشیری،  جعفر،  پور،  حسین  رضا،  عبدالرحمانی، 
مصرف  (.  1۳9۷  )الفهادی.   نقش  بررسی 
پ جوانان    رسانام یشبکة  گرایش  در  تلگرام 

اخالقی.   جرائم  انتظامی  پژوهش به    - های 
 .10۳-122، (1) ۶،  اجتماعی زنان و خانواده

حکیمی  رضا،  باقری،  عبدالرحمانی،  بهزاد،  نیا، 
)ب مریم.  سپیانی،  و  (.  1۳9۷  امیرسعید 

ع  های اجتماعی موبایلی در وقونقش شبکه 
اخالقی.   اطالعاتی    ی هاپژوهش انواع جرائم 

 .1۶5-1۸۸،  (۳) 1۳، و جنایی

( نژاد، علیرضا و مجلسی، نوشین.  (.  1۳9۶عبداللهی 
خشونت کالمی در فضای مجازی، مطالعه  
در   کنندگان  دنبال  اظهارنظرهای  موردی 
ایرانی.   هنرمندان  اینستاگرام  صفحات 

 .1-۶2، (1۳)  4 ، های نوینمطالعات رسانه

محمد.  عدلی  محکی،  و  حامد  اکبرپور،  صمد،  پور، 
فیس (.  1۳95) از  استفاده  و  رابطه  بوک 

ارزش  به  با  پایبندی  دینی  و  خانوادگی  های 
کجروی فرهنگی )مورد مطالعه: جوانان شهر  

،  مطالعات راهبردی ورزش و جوانانتبریز(.  
34  ،150-129. 

و   علی  ابراهیمی،  جواد،  کیانی،  ابراهیم،  قربانی، 
)مال اسدهللا.  سهم    ینیبش ی پ(.  1۳9۶کی، 

های مجازی( در میزان  فضای سایبر )شبکه
و   مخدر  مواد  سوءمصرف  به  گرایش 

،  اطالعاتی و جنایی  یهاپژوهش روانگردان.  
12 (2) ،2۸-9 . 
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راضیه خورموجی،  تأث(.  1۳9۷)  .کللی  و    ریمیزان 
استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام بر دوستی  

مقطع متوسطه شهر نوجوانان دختر و پسر  

رسانه بوشهر.   و  ماهواره  های  مطالعات 
 . ۶5-۸۸، 14، جدید
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