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مقدمه
رش��د س��ریع تحقیقهای شبکه های اجتماعی و ورود آن به عرصه های مدیریتی و حس��ابداری، نیاز به انجام مرور و طبقه بندی 
تحقیقه��ا را در ای��ن زمینه روزبه روز افزایش می دهد و هدف این مقاله نیز همین اس��ت. در دهه های اخیر، تغییرهای زیادی در 
تحقیقهای مدیریت و حس��ابداری رخ داده است و تحقیقها بیش��تر به سمت نظریه های »ارتباطات سازمانی« حرکت کرده اند. به 
بی��ان دیگر فعالیتها و بازیگرها مس��تقل نیس��تند؛ بلکه در یک نظام فن�ی اجتماعی1 در کنار هم ق��رار گرفته اند و در مقابل آنها 
نظریه های اش�خاص2 قرار می گیرند که افراد را بر اس��اس ویژگیهای آنها نظیر جنسیت، سن، تحصیالت یا حرفه مورد بررسی 
ق��رار می دهن��د. در مجموع براس��اس نظریه های موجود، برخی متغیرهای ش��بکه را به عنوان متغیرهای مس��تقلی می دانند که 
پیامده��ا را ایج��اد می کنند؛ در حالی که برخی مطالعات دیگ��ر متغیرها را تابعی از متغیرهای دیگر می دانند و نتایج را براس��اس 

.(Burt, 1992) الگوهای روابط درون شبکه بررسی می کنند
شبکه های اجتماعی بر چگونگی روابط بین واحدها مثل اشخاص، واحدهای عملکردی3 یا سازمانها که روی عکس العمل ها 

و رفتارهای یکدیگر )خروجیها( اثر دارند، تمرکز می کنند.

زهرا شمس  	

مروری بر تحقیقهای تحلیل شبکه های اجتماعی در

سیستمهای اطالعاتی حسابداری
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یک ش��بکه اجتماعی، س��اختاری اجتماعی اس��ت؛ متشکل 
از مجموع��ه ای از بازیگران و روابط بین بازیگران. ش��بکه های 
اجتماع��ی ی��ک راه واضح و روش��ن برای تحلیل س��اختار تمام 
واحده��ای اجتماعی فراه��م می کند. در واقع، مفهوم ش�بکه4 
مفهوم گس��ترده ای اس��ت و هر کجا که مجموعه ای از روابط به 
مجموع��ه ای از بازیگرها نس��بت داده می ش��ود، می تواند به کار 
گرفت��ه ش��ود. تمرک��ز اصلی ش��بکه های اجتماعی ب��ر الگوها و 
مفاهی��م ارتباطات5 درون یک جمع اس��ت. برای مثال، روابط 
می توانن��د گس��ترش اطالعات بین اجزای ش��بکه را تس��هیل و 
گردش منابع مشهود و نامشهود را بین اعضای شبکه امکان پذیر 
و یا حت��ی محدودیتهایی روی رفتار هر یک از اعضا ایجاد کنند 
(Worrell et al., 2011). تحقیقهای ش��بکه اجتماعی تاکید 

زی��ادی بر اهمیت رواب��ط در درک فعالیته��ای اجتماعی دارند و 
البته به شیوه های مختلفی مورد مطالعه قرار می گیرند.

گروه ها به طور معمول همان بازیگران یا عامالن هس��تند که 
ممکن است مردم، گروهها، سازمانها یا سیستمهای اطالعاتی 
باش��ند. پله��ای ارتباط��ی نیز، عامالن ی��ا بازیگ��ران را به هم 
متص��ل می کنند و این ارتباط��ات می توانند در محتوا6، جهت7 
یا ش��دت روابط )قدرت رابطه8( متفاوت باش��ند و همه آنها بر 

.(Garton et al., 1999) پویایی شبکه تاثیر دارند
• »محتوای« ارتباطات می تواند به منابعی که مبادله می ش��ود، 
مثل اطالعات، پول، سفارش��ها یا نس��بت خویش��اوندی اشاره 

داشته باشد.
و  انتقال دهن�ده9  نش��ان دهنده  ارتباط��ات،  »جه��ت«   •
انتقال گیرن�ده10 اس��ت. البته برخ��ی از پله��ای ارتباطی اصاًل 

جهت ندارند؛ همانند عضویت مشترک در یک گروه.
• »ش��دت« روابط به س��طح فعالیتها وابس��ته است؛ یعنی کمیت 
ارتباطات. ب��رای مثال، اجتماع می تواند به وس��یله ارتباطات بر 

اعمال اثر بگذارد و این نشان می دهد که ارتباطات ممکن است 
ارزش یا وزن داشته باشند. برای مثال، پلهای ارتباطی می توانند 
نشان دهنده مقدار انرژی، شدت احساسات، صمیمیت، تعهد یا 

.(Ostrom, 1990) اعتماد بین عوامل را نشان دهد
در حالی که ش��بکه ها ب��ا ه��م در ارتباطند ه��ر ارتباطی یک 
ش��بکه متمایز را، مش��خص می کند، فرض بر این است که هر 
پل ارتباط��ی کار متفاوتی را انجام می دهد. البته همه ارتباط ها 
خروج��ی مثبت ندارند. ب��رای مثال، تحقیقهای ش��بکه اغلب 
برای ترس��یم چگونگی شیوع بیماریها یا شبکه های تروریستی 
و ی��ا چگونگی ش��کل گیری تقل��ب در یک سیس��تم اطالعاتی 
اس��تفاده می ش��وند. همچنین، برخی از تحقیقهای شبکه های 
اجتماعی ب��ه چگونگی تاثیر ش��بکه ها در بهبود گ��ردش منابع 
در ش��بکه تمرکز دارند. برای مثال، اینکه چطور یک سیس��تم 
حس��ابداری جدید جایگزین می ش��ود یا چگون��ه یک ارتباط در 
ش��بکه قطع می شود؛ درس��ت مثل زمانی که یک گره تقلب از 

.(Borgatti & Foster, 2003) شبکه حذف می شود

تحلیل شبکه های اجتماعی در سیستمهای 
اطالعاتی حسابداری 

سیس�تم اطالعات�ی حس�ابداری11، سیس��تم جم��ع آوری، 
ذخیره س��ازی و پردازش داده های مالی و حس��ابداری است که 
توس��ط تصمیم گیرندگان به کار می رود. یک سیستم اطالعاتی 
حسابداری، روش��ی مبتنی بر کامپیوتر برای ردیابی فعالیتهای 
حس��ابداری با اس��تفاده از مناب��ع فناوری اطالعات12 اس��ت. 
گ��زارش آم��اری آن می توان��د به ص��ورت داخلی توس��ط مدیر 
و ی��ا به ص��ورت خارج��ی توس��ط دیگ��ر عالقه من��دان از جمله 
س��رمایه گذاران، بس��تانکاران و مقامهای مالیاتی استفاده شود 

.(Romney & Steinbart, 2009)

شبکه های اجتماعی بر چگونگی روابط بین واحدها مثل اشخاص

واحدهای عملکردی یا سازمانها که

روی عکس العمل ها و رفتارهای یکدیگر )خروجیها( اثر دارند

تمرکز می کنند
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تحقیقه��ای سیس��تمهای اطالعات��ی حس��ابداری به ط��ور 
فزاینده ای به س��مت بررسی پویایی روابط بین سازمانها تمایل 
پی��دا کرده اند. این تحقیقها س��ه ش��یوه برای بررس��ی ش��بکه 

:(Borgatti & Foster, 2003) برگزیده اند
• ارتباطهایی که گردش منابع را تسهیل می کنند،

• ارتباط بین گره ها که روی اعمال و هنجارهای اجتماعی تاثیر 
می گذارند، و 

• شبکه هایی که خودشان متغیرهای مستقل یا وابسته اند.
در بخش بعد به مرور پیشینه در این باره می پردازیم.

بررسی ادبیات تحقیق
در ای��ن بخ��ش تحقیقه��ای انجام ش��ده در 3 بخ��ش طبقه بندی 
می ش��وند. ای��ن تحقیقه��ا ش��امل تحقیقه��ای انجام ش��ده روی 

ش���رکته�ای ش���بکه ای، تحقیقه�ای��ی ک�ه 
سیس��تمهای اطالعات��ی حس��ابداری را 
به عن��وان یک گ��ره در نظ��ر گرفته اند و 
تحقیقهایی که به ارتب��اط بین رابطه ها 

و بازیگران انسانی پرداخته اند، می باشد. 
تحقیقهای شرکتهای شبکه ای13 

عالق��ه  کل  در  حس��ابداری  تحقیقه��ای 
خاص��ی ب��ه تحقی��ق روی پویای��ی ارتباط��ات بین س��ازمانی 
دارند. تحقیقهایی که حس��ابداری و کنترل مدیریت را در تمام 
 .(Worrell et al., 2011) مرزهای س��ازمانی بررس��ی کند
در ای��ن ب��اره محققان از دیدگاه سلس��له مراتبی س��نتی فراتر 
رفته اند.یک ش��رکت ش��بکه ای، از تعدادی اعضا با هدفهای 
مس��تقل تشکیل ش��ده اس��ت که به طور هماهنگ با هم و در 
جهت رسیدن به س��ود و منابع با یکدیگر همکاری  می کنند. 
س��ازمانهای ش��بکه ای از لحاظ ان��دازه و دامن��ه متفاوتند؛ از 
واحده��ای مش��اوره ای کوچکت��ر گرفت��ه ک��ه کار قراردادهای 
پیچیده را انجام می دهند ت��ا نهادهای قانونگذار که مجموعه 
استانداردهای حسابداری و حسابرسی را تهیه می کنند. اغلب 
در شرکتهای ش��بکه ای کار هماهنگی ومبادله ها با نوع سنتی 
شرکتها متفاوت است. به جای داشتن مبادله های جداگانه14، 
مبادله ها به طور معمول در یک فض��ای ارتباط اجتماعی قرار 
می گیرند (Mouritsen & Thrane, 2006). در شرکتهای 

ش��بکه ای، مبادله های اقتصادی با سطوح باالتری از اعتماد، 
انتقال اطالعات ریز و دقیق به طرفین مبادله ها و حل مسائل 
به طور مش��ترک همراه اس��ت. شرکتهای ش��بکه ای به منظور 
حفاظ��ت در برابر فرصت طلبی ها و تخلفه��ا، به جای تکیه بر 
تعهد قراردادی، سازوکارهای کنترل رسمی، و یا ساختارهای 
سلس��له مراتب��ی از کنترله��ای اجتماع��ی مانن��د محدودی��ت 
.(Jones et al., 1997) دسترسی به شبکه استفاده می کنند

ش��رکتهای ش��بکه ای قس��مت پر کاربردی در تحقیقهای 
حسابداری اس��ت. تحلیل ش��بکه های اجتماعی یک روش 
جایگزین برای بررس��ی س��ازمانها و روابط بی��ن آنها فراهم 
 (Richardson, ریچاردس�ن  مث��ال،  ب��رای  می کن��د. 
(2009 در س��ال 2009 از یک تحلیل شبکه های اجتماعی 

برای بررس��ی ش��بکه ای نهادهای قانونگذار در حس��ابداری 
و حسابرس��ی اس��تفاده کرد. همچنین، گوالت�ی و گارجولو 
از   1999 س��ال  در   (Gulati & Gargiulo, 1999)

ش��بکه های اجتماع��ی ب��رای توضیح ضرورت ش��رکت های 
ش��بکه ای براس��اس روابط موجود در ش��بکه های مختلف و 

تجربه های پیشین استفاده کردند.
سئوالهایی که در این تحقیقها مطرح است، عبارت اند از:

• کنترله��ای اجتماعی در مدیریت مبادله های اقتصادی چگونه 
اثربخش تر از سیستم سنتی است؟

• پیامدهای اقتصادی انجام مبادله ها در یک سیستم شبکه ای، 
نس��بت به مبادله در سیس��تم جداگانه س��نتی چیست؟ آیا یک 

سیستم ترکیبی از هر دو، بهینه است؟
• چگونه شدت رابطه بین طرفین می تواند روی ریسک پذیری 

یا ریسک گریزی طرفین تاثیر بگذارد؟
• آیا برای یک شرکت شبکه ای، سطح بهینه ای از محافظت در 
برابر ریس��ک اتکای بیش از اندازه به اعضای شبکه وجود دارد 

(Worrell et al., 2011) یا خیر؟
تحقیقهای سیس�تمهای اطالعاتی حس�ابداری به عنوان 

یک گره 
در گذش��ته، واحدهای انس��انی )اش��خاص، گروهها، س��ازمانها(؛ 
بازیگران یک ش��بکه محس��وب می ش��دند. این در حالی است که 
بازیگران در یک شبکه ممکن است انسان نباشند؛ مثل نرم افزارها، 
س��خت افزارها یا سیس��تمهای اطالعاتی. ش��بکه هایی از انسان و 
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غیرانسان، ساختار س��ازمانی را باثبات می کند و شامل بازیگرهایی 
هس��تند که منافعشان موازنه شده اس��ت. البته ثبات شبکه و یا هر 
متغیر دیگری در خروجیها، نتیجه این اس��ت که هدفها به درس��تی 
ترجمه شده باش��ند. به طور معمول از روشهای کیفی مانند مطالعه 
موردی برای بررس��ی و توضیح رابطه میان س��اختار انسانی و غیر 

.(Walsham, 1997) انسانی در شبکه ها استفاده می شود
تحقیقه��ا ب��ه این س��مت حرک��ت می کنند که سیس��تمهای 
اطالعات��ی را به عن��وان ی��ک گ��ره در ش��بکه در نظ��ر بگیرند. 
ب��رای مث��ال، کی�ن و عل�وی (Kane & Alavi, 2008) در 
س��ال 2008 از تحلی��ل ش��بکه های اجتماع��ی ب��رای تحقیق 
خ��ود ب��ا موض��وع چگونگی رابط��ه می��ان بازیگران انس��انی و 
سیس��تمهای اطالعاتی، اس��تفاده و به این نتیجه رس��یدند که 
مرکزی��ت در سیس��تمهای اطالعاتی به طور مس��تقیم با کیفیت 
و اثربخش��ی خروجیه��ای س��ازمان در رابط��ه اس��ت و کارایی 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی زمان��ی که با سیس�تمهای 

درون سازمانی15 همراه می شود، افزایش می یابد.
محققین سیس��تمهای اطالعاتی حس��ابداری به دنبال نشان 

دادن این هس��تند ک��ه سیس��تمهای اطالعاتی )مثل سیس��تم 
حس��ابداری( نق��ش مهم��ی را در ی��ک س��اختار ش��بکه بازی 
می کنند؛ تحلیلهای ش��بکه های اجتماعی ابزاری برای بررسی 
اثر سیستمهای اطالعاتی بر خروجیها و عملکرد سازمان فراهم 
می کند و تحلیل شبکه این کار را از طریق بررسی شیوه واکنش 
سیس��تم اطالعاتی، با گره های دیگر در ش��بکه انجام می دهد 

.(Murshed et al., 2007)

دیدگاه��ی ک��ه سیس��تمهای اطالعاتی را به عن��وان یک گره 
در نظر می گیرد، به دنبال پاس��خگویی به س��ئواالت زیر اس��ت 

:(Worrell et al., 2011)

• ماهی��ت و ش��دت بهینه روابط بی��ن سیس��تمهای اطالعاتی 
ارتباط دهن��ده گره ها که جریان اطالعات را تس��هیل و نوآوری 

ایجاد می کنند، چیست؟
• چگون��ه جای��گاه سیس��تمهای اطالعاتی در ش��بکه می تواند 

مزیتهای رقابتی و راهبردی ایجاد کند؟
• چگونه سیستمهای اطالعاتی با ارتباط دادن گره ها می توانند 
ریس��ک مبادله ها را مدیریت کنند، نوآوری را بهبود بخش��ند و 

همکاری را افزایش دهند؟
• آیا تغییر در اس��تفاده از سیس��تم پ��ردازش اطالعات مبادله ها 
و کنتره��ای داخل��ی، توس��ط حس��ابرس داخل��ی و مس��تقل 

پیش بینی پذیر است؟ 
تحقیقه�ای مبتن�ی ب�ر ارتباط بی�ن رابطه ه�ا و بازیگران 

انسانی 
 (Conyon & Muldoon, مال�دون  و  کانی�ون  به عقی��ده 
(2006، معمولتری��ن ن��وع اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی 

در حس��ابداری، اس��تفاده از آن به عن��وان ابزاری ب��رای تعیین 
رابط��ه بی��ن اف��راد و گروههاس��ت. همچنی��ن ب��رای اعضای 
هیئت مدی��ره س��ازمان، س��اخت و ارتباطات ش��بکه اجتماعی 
کارمندان حسابرس��ی و نقش متخصصین مالی و حسابداری در 
تصمیمهای سازمان در زمان عدم قطعیت نیز استفاده می شود.
تحقیقهای آینده در این زمینه ممکن است با طرح سئوالهای 

زیر انجام شوند:
• چگونه ساختار هدایت و ارتباطات در یک واحد کاری، بخش، 

شرکت یا انجمن حرفه ای کاراتر و اثربخش تر می شود؟
• چگونه ارتباطات اثربخش تر می شوند؟ با قرار دادن استانداردهای 

یک شبکه اجتماعی

ساختاری اجتماعی است

متشکل از مجموعه ای از

بازیگران و روابط بین بازیگران

 شبکه های اجتماعی

یک راه واضح و روشن برای

تحلیل ساختار تمام

واحدهای اجتماعی فراهم می کند
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اخالقی، آموزش یا جریمه (Worrell et al., 2011)؟
چگونه کارمندان بخش حسابداری و حسابرسی جایگاه بهتری 
ب��رای خود ایجاد کنند ت��ا بتوانند اثربخش��ی را افزایش دهند، به 
منابع دسترسی داشته باشند و به اطالعات ضروری دست یابند؟ 

شبکه های اجتماعی برای پیش بینی، شناسایی و 
جلوگیری از تقلب

به تازگی تحقیقهای ش��بکه های اجتماعی به س��مت بررس��ی 
یک��ی از قدیمی ترین جرمهای تاریخ بش��ر، یعنی تقلب پیش 
رفته ان��د. تقلبهایی نظی��ر انرون باعث ش��د تحقیقها بیش از 
پی��ش به بررس��ی رابطه می��ان بازیگ��ران متف��اوت در تقلب 
عالقه مند ش��وند. تحقیقه��ا در ابتدا به ای��ن می پرداختند که 
چگونه الگوه��ای ارتباطات به پیش��روی تقلب کمک می کند 

(Murshed et al., 2007)؟

اما به جای داش��تن این دید س��اده، می ت��وان به این موضوع 
پرداخ��ت که تقل��ب چگون��ه می تواند توس��ط پله��ای ارتباطی 
مختلف تس��هیل شود و در واقع، به این موضوع پرداخت که در 

چه شبکه هایی با چه ویژگیهایی تقلب انجام می شود. 
سیستمهای اطالعاتی حس��ابداری و تحقیقهای حسابرسی 
می توانن��د به بررس��ی نظریه هایی از روان شناس��ی اجتماعی و 
جرم شناس��ی بپردازند تا بتوانند بهتر درک کنند که چگونه تقلب 
در یک ش��بکه داخل سازمان یا بین کارمندان و مشتریان ایجاد 

.(Worrell et al., 2011) می شود
در اینجا به 3 نظریه در این زمینه اشاره می شود:

• نظریه سرمایه اجتماعی16،
• نظریه ساخت نیافتگی اجتماعی17، و

• نظریه تعامالت اجتماعی18.
نظریه س��رمایه اجتماعی برای افش��ای ارتباط معکوس بین 
س��رمایه اجتماعی و فعالیتهای مجرمان��ه در داخل یک اجتماع 
به کار گرفته می ش��ود. تحقیقها نشان داد که با افزایش سرمایه 
اجتماع��ی نه تنها ارت��کاب جرم کمتر می ش��ود؛ بلکه همدلی و 
یکدل��ی نیز می��ان افراد افزای��ش می یابد که ای��ن موضوع خود 
می تواند یکی از عوامل تقلب، یعنی فشار روانی را کاهش دهد. 
بر این اس��اس، می توان فهمید که چگونه اعضای یک اجتماع 
وارد یک گروه فعالیت می ش��وند و سرمایه اجتماعی را افزایش 

می دهند و در پی آن مانع رفتارهایی می ش��وند که مشوق ایجاد 
فرصتهای تقلب اس��ت؛ یا از سمت دیگر برای جمع مضر است 

.(Katz, 2002)

و ام��ا نظری��ه س��اخت نیافتگی ک��ه رفتاره��ای مجرمان��ه را به 
ارتباطه��ای گروهی مش��کل دار نس��بت می دهند و نخس��تین بار 
توس��ط ش�او و مک ک�ی (Shaw & McKay, 1969) مطرح 
ش��د، این گونه بی��ان می دارد: هنگام��ی که کنترله��ای اجتماعی 
)کنترلهایی که از تشکیل یک جمع ایجاد می شود( موثر بر عملکرد 
اعضا ضعیف باش��د، یعنی کنترلهای اجتماعی کمتر سازمان یافته 
باش��د، واکنش��های میان افراد یک اجتماع و سودمندی آن کمتر 
می ش��ود. این موضوع رفتارهای مجرمان��ه  ای را در پی دارد. در 
اصط��الح س��اخت نیافتگی اجتماعی ک��ه دارای پله��ای ارتباطی 
محدودشده اس��ت، احتمال انجام تقلب بیش��تر است. ارتباطات 
ضعیف، فرصت و توجیه منطقی را برای این گونه رفتارها افزایش 

می دهد. در شکل زیر این موضوع مشاهده می شود.

یک کاربرد دیگر این نظریه برای بررس��ی تقلب در ارتباط با 
شبکه های مجرمانه است که به شناسایی و درک ساختار توافق 

.(Worrell et al., 2011) میان اعضا مرتبط است
در نظریه تعامالت اجتماعی ادعا می  ش��ود ک��ه تمام مبادله ها 
شامل تعاملهای اجتماعی، موضوع محاسبات منفعت- هزینه اند 
تا با روش��های جایگزین مقایسه شوند (Cook, 1991). فرض 
زیربنایی چرایی انجام مبادله های اجتماعی توس��ط افراد، کسب 

شهرت، اثرگذاری و یا پاداشهای دیگر است.
در حالی که ش��بکه متراک��م گردش اطالعات در مورد ش��هرت و 

ارتباطات ضعیف

ارتباطات قوی

کمزیاد کنترلهای اجتماعی 
تئوری ساخت نیافتگی اجتماعی

زیاد
کم

ب(
جرم )تقل
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تئوری ساخت نیافتگی اجتماعی تئوری تعامالت اجتماعی

زیاد

زیاد

ب(
جرم )تقل

کنترلهای اجتماعی

ارتباطات ضعیف = ارتباطات قوی = تبانی
جرم های انفرادی

فعالیته��ا را تس��هیل می کند، در این نوع ش��بکه انتظ��ار می رود که 
ارتباط��ات ق��وی، ارتباط��ات متقابل بیش��تر و تعهدهای بیش��تری 
در مورد جلوگیری از جرم را داش��ته باش��د؛ اما زی��اد بودن ارتباطات 
اجتماع��ی می تواند باعث س��ازش جرمها و افزایش آنها نیز بش��ود و 
موجب تبانی بیشتر افراد گردد. در این باره به شکل زیر توجه نمایید: 

مش��اهده می ش��ود که به رغم وجود رابطه معکوس بین جرم 
و کنترله��ای اجتماع��ی، باید ب��ه این موضوع توجه داش��ت که 
کنترلهایی که گروه در یک جمع ایجاد می کند، تا حدی می تواند 
می��زان جرایم را کاهش دهد و از آن نقطه به بعد افزایش روابط 
میان گروه براس��اس نظریه تعامله��ای اجتماعی، باعث حرکت 

به سمت تبانی و افزایش رفتارهای مجرمانه می شود. 
در حال��ی که ادبیات موضوع بر نظریه س��اخت نیافتگی اجتماعی 
در توضی��ح رفتارهای مجرمانه در محیطهای اجتماعی و ش��بکه ای 
 (Worrell et al., فیزیک��ی تاکی��د دارد، مقاله وارل و هم�کاران
(2011 بیان می دارد که کاربرد این تئوری برای تقلب و جلوگیری از 

آن در یک شبکه اجتماعی دیجیتال نیز توجیه پذیر است. یک حوزه 

تحقیق در این باره به این موضوع مربوط می شود که چه تفاوتهایی 
بی��ن ش��دت ارتباطات یک ش��بکه دیجیتال یا یک ش��بکه فیزیکی 
وجود دارد. حوزه دیگر تحقیقها به این موضوع می پردازد که الگوی 
به اش��تراک گذاش��تن ویژگیه��ا در یک ش��بکه اجتماعی به س��ادگی 
الگوهای نظریه تعامالت اجتماعی نیست تا بتوان به همان سادگی 

.(Katz, 2002) موضوع تقلب را مورد بررسی قرار داد
ب��رای مث��ال، در ی��ک ردیاب��ی الکترونیکی داده ه��ا از یک 
سیس��تم اطالعاتی حس��ابداری، تحلیل ش��بکه های اجتماعی 
می توان��د از نواح��ی با تراکم ب��االی مبادالت و ی��ا تراکم پایین 
پ��رده بردارد و یا بخش��هایی که ارتباطات کم��ی وجود دارد )در 
مقاب��ل ارتباطات زیاد و نزدیک( را مش��خص کند و در نهایت، 
ویژگیهای��ی را مش��خص کند که پتانس��یل انجام تقل��ب در آنها 

.(Murshed et al., 2007) بیشتر است

نتیجه گیری
در ای��ن مقاله خالصه ای از تحقیقهای حس��ابداری جاری که در 
تجزیه وتحلیل شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته اند، 
گ��رد هم آمده و س��ه جریان متف��اوت از تحقیقه��ا در این زمینه 
شناس��ایی شده اس��ت؛ س��ازوکار مبادله ها و کنترلها در ارتباط با 
پویایی درون س��ازمانی )شرکتهای ش��بکه ای(، شبکه هایی که 
سیستمهای اطالعاتی حسابداری را به عنوان یک گره در شبکه 
در نظر می گیرند و ارتباط های بین فردی انسانی در یک سیستم 
حس��ابداری. در هر یک از این موضوعها سئوالهایی مطرح شد 
که پاس��خ به هر یک از آنها می تواند دانش ما را در این زمینه و 

در مورد شبکه های منحصر به فردی گسترش دهد. 
با بررس��ی ش��بکه های اجتماعی مش��خص گردید ک��ه محتوا، 
ش��دت و نوع رواب��ط می تواند تاثیر زیادی ب��ر عملکرد هر یک از 

با بررسی شبکه های اجتماعی مشخص گردید که محتوا

شدت و نوع روابط می تواند تاثیر زیادی بر

عملکرد هر یک از گره ها داشته باشد

در حالی که یک سیستم اطالعاتی حسابداری

مجموعه عظیمی از گره ها و روابط است
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گره ها داشته باشد، در حالی که یک سیستم اطالعاتی حسابداری 
مجموع��ه عظیمی از گره ها و روابط اس��ت. همچنین، در تمامی 
مراحل تجزیه وتحلیل، طراحی و اجرا و بهره برداری یک سیستم 

اطالعاتی الزم است به مفهوم شبکه توجه ویژه ای داشت. 
آنچ��ه در این مرور مطرح ش��د، می تواند ایده های بس��یاری 
را ب��رای انج��ام تحقیقه��ای مختل��ف در زمین��ه سیس��تمهای 
اطالعاتی حسابداری در اختیار مشتاقان این عرصه قرار دهد و 
گویای مبانی تحلیلهای ش��بکه های اجتماعی برای بسیاری از 

تحلیلگران باشد.  

پانوشتها:
1- Socio-Technical
2- Individuals
3- Functional Units
4- Network
5- Ties
6- Content
7- Direction
8- Relational Strength
9- Ego
10- Alter
11- Accounting Information System (AIS)
12- Information Technology (IT) 
13- Network Enterprises
14- Arms-length 
15- Inter-Organization Systems (IOS)
16- در جامعه شناس��ی، به مناف��ع جمعی مورد انتظار از همکاری اش��خاص 
با گروهها، س��رمایه اجتماعی گفته می ش��ود. اگرچه عل��وم اجتماعی مختلف 
برجنبه های متفاوتی از سرمایه اجتماعی تاکید دارند، اما همه آنها بر سر این 

جمله توافق دارند که: »شبکه های اجتماعی ارزشمند هستند«. 
17- Disorganization Theory
18- Social Exchange Theory
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