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مقدمه
ها به طور هاي اخیر، بازارهاي مالی ایاالت متحده با افشاي متعدد اعمال متقلبانه برخی شرکتدر سال

فقط تعداد اندکی از 5و تایکو4، گلوبال کروسینگ3، آدلفیا2، انرون1اند. ولدکامجدي متضرر شده
ث سلب اعتماد عمومی عاي مالی هستند که بازار سهام را دچار نوسان کرده و باههاي صورترسوایی

گذاران وارد آورده و توان رقابت ناپذیر بر سرمایههایی جبرانها زیاناند. از سوي دیگر، این رسواییشده
شستگی، آموزش انداز افراد، مزایاي بازنها به پسها را از بین برده است. بسیاري از این رسواییمیان آن

ها، مدیران و سایر کارکنان، ها نیز زیان زده است. اما به جز این گروهدانشگاهی و امنیت آینده آن
اند. در پاسخ به ها آسیب دیدهوکیالن، حسابرسان و حسابداران نیز هر کدام به نحوي از این تقلب

ر کرده است:رسوایی انرون، انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیانیه زیر را منتش
حرفه ما از اعتبار خاصی برخوردار است و بیش از هزاران سال است که در خدمت منافع همگانی قرار «

هاي مهم ما از جمله اعتماد عمومی را از دارد ولی ننگ فروپاشی انرون در زمانی اندك، بسیاري از دارایی
گذاران، حسابداران، مدیران منابع ، سرمایهها این بود که بسیاري از مدیرانمیان برد. نتیجه این رسوایی

پذیرند و تا چه ها صورت میانسانی، مسئوالن اجرایی و دیگران، از خود بپرسند که چگونه این تقلب
ها، عوامل نتایج پژوهش. ]8[ها جلوگیري کرد؟ هاي آینده اعمال متقلبانه شرکتتوان از زیاناندازه می

ها و فرآیندهاي ها، تغییر در فعالیتها و سیستمافزایش پیچیدگی سازمانها را،افزایش تقلب در سازمان
کند. این هاي داخلی غیرموثر و در زمان نامناسب و ... معرفی میکنترلسازمان، گسترش معامالت، 

هاي ها فرصت را براي متقلبان فراهم کرده که بتوانند به استفادهگسترش و پیچیدگی سازمان
، عالوه بر ضررهاي مادي و اقتصادي، اثرات روانی مختلفی نیز هااین تقلبادامه دهند. سودجویانه خود 

است.کردهها و همچنین مشتریان وارد بر سازمان
شود باید به طور ناگزیري عوامل انسانی نیز مطرح شود. بنابراین نیاز است وقتی موضوع تقلب عنوان می

کند اکثر )، بیان می2004(6متقلبان را درك کرد. فریمنهايتا از یک دیدگاه رفتاري نیز انگیزه
کنند و بخش اجتماعی رفتار، یعنی بخشی که هاي اجتماعی، تنها بر رفتار افراد تمرکز میپژوهش

ها بر روي یکدیگر است، را نادیده مرتبط با شیوه تعامل و ارتباط افراد با یکدیگر و همچنین تأثیر آن
گیرند.می

اي هاي رابطهجایی کلی در تحقیقات مدیریت به سوي تئوريتا در دهه گذشته یک جابهدر همین راس
ها را به عنوان افراد گیرد، بلکه آنسازمانی، که کنشگران و بازیگران را به عنوان افراد مستقل در نظر نمی

در مقایسه داند، رخ داده است. دیدگاه شبکه اجتماعی هاي شبکه اجتماعی میتثبیت شده در سیستم

1 - Worldcom
2 - Enron
3 - Adelphia
4 - Global Crossing
5 - Tyco
6 - Freeman
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پردازد، هایی که به بررسی افراد بر طبق صفاتشان از قبیل جنس، سن، تحصیالت یا اشتغال میبا تئوري

ها بر روابط و که چگونه روابط بین مؤسسات از قبیل اشخاص، واحدهاي کارکردي یا سازمانبر این
تواند به بسیاري از وده و میکند. مفهوم شبکه بسیار گسترده بگذارند، تمرکز میها تأثیر میخروجی

. ]37[رود، اطالق شود اي از روابط به منظور شناسایی کنشگران به کار میها، جایی که مجموعهپدیده
واجتماعیعناصرازکلیساختارتحلیلوتجزیهبرايها راروشازايمجموعهشبکه،همچنین، دیدگاه

فراهمهستند،ساختارایندرشدهمشاهدهوهايالگدهندهتوضیحکهمتنوعیهايتئوريهمچنین
.آوردمی

کند. ها و اشخاص در سراسر جهان را به یکدیگر متصل میها، گروههاي اجتماعی، سازمانتحلیل شبکه
ها از ها شده است. به عنوان مثال شرکتهایی یک قابلیت مهم در بسیاري از سازمانتحلیل چنین شبکه

ی به منظور گرفتن تصمیمات در مورد اجاره دادن یا فروش، بهینه کردن هاي اجتماعتحلیل شبکه
هاي موجود کارکنان درون سازمان گردش اطالعات بین کارکنان و استفاده بیشتر از استعدادها و ایده

شناسی و درك هایی چون ارزیابی تخصصی، تحقیقات جرمگیري در زمینهکنند. تصمیماستفاده می
.]39[کند هاي اجتماعی تکیه میاي بر تحلیل شبکهایندهجامعه، به طور فز

اجتماعی روشی است که روابط بین افراد را در یک مسئله خاص تجزیه و تحلیل هايشبکهتحلیل
ها اي به منظور شناسایی  و درك روابط بین آنهاي اجتماعی و جامعهگیري جنبهکند و به اندازهمی
شود. هاي متصل به وسیله خطوط تعریف میاي از گرهعنوان مجموعهیک شبکه به .]23[پردازد می
هاي اطالعاتی باشند. ها یا سیستم، سازمان2هاتوانند مردم، گروههستند و می1ها معموالً کنشگرانگره

توانند در محتوا، جهت و قدرت روابط با هم کنشگران را به یکدیگر متصل کرده و می3هاروابط یا یال
. محتواي ]18[تواند پویایی شبکه را تحت تأثیر قرار دهند ها میداشته باشند که هر کدام از آنتفاوت 

ها اشاره به منابع معاوضه شده یا تعهدات عادي از قبیل اطالعات، پول، نصیحت یا خویشاوندي دارد. گره
ا، صفات مشترك از هدهنده گیرنده و دهنده منابع است. همچنین در بعضی از شبکهها نشانجهت یال

ها بستگی ها نامشخص است ولی قدرت نسبی یالقبیل جنس یا عضویت مشترك در یک تیم، جهت یال
ها از جمله تأثیرات اجتماعی اعمال شده به وسیله به سطح فعالیت از قبیل کمیت ارتباطات یا شدت آن

دهی شوند. به عنوان مثال وزنگذاري یاتوانند ارزشها میدهنده این است که یالگره دارد و نشان
دهنده میزان انرژي، شدت احساسات، صمیمیت، تعهد یا اعتماد بین تواند نشانقدرت نسبی خطوط می

اعضا باشد. خطوط نسبی اغلب در مطالعات مدیریتی به عنوان جنبه مهمی از تأثیرات اجتماعی، از قبیل 
گیرد د اعمال کنترل کنند، مورد مطالعه قرار میتوانناعتنایی و طرد که میتنبیهات اجتماعی یا بی

دهنده ارتباط و رفتار اجتماعی در شبکه از قبیل اعتماد، هاي تأثیر اجتماعی، پرورش. دیگر جنبه]27[
.]25، 12[باشد شناسایی، نفوذ اطالعات و تعهد می

1 Actors
2 Teams
3 Ties



27شماره، 1397پاییز، یو حسابرسيحسابدارمطالعات.8
کنند ارتباط پیدا میها به هم کند و هنگامی که بعضی از گرههر گره یک شبکه متفاوت را مشخص می

ها داراي خروجی مثبت شود که همه گرهها به طور متفاوتی عمل کنند. فرض نمیشود که گرهفرض می
هاي تروریستی ها یا شبکههاي شبکه اغلب به منظور رسم گردش بیماريباشند، به عنوان مثال پژوهش

ینکه چگونه گردش منابع را از طریق هاي شبکه بر روي اشود. بنابراین، بعضی از پژوهشاستفاده می
شبکه بهبود دهیم (مثل اینکه یک سیستم اطالعاتی حسابداري جدید اتخاذ کنیم) یا چگونه گردش 

هاي تقلب)، هاي کلیدي در شبکهمختل کنیم (مثل بیرون کشیدن گرهمنابع در درون یک شبکه را
ها به بررسی متغیرهاي شبکه عضی از پژوهشکنند. با توجه به اینکه چه تئوري اتخاذ شود، بتمرکز می

پردازند (مثل اتخاذ یک تکنولوژي یا شوند، میبه عنوان متغیرهاي مستقل که باعث ایجاد نتایجی می
عملکرد بهبود یافته)، در حالی که دیگر مطالعات به بررسی متغیرهاي شبکه به عنوان متغیرهاي وابسته 

ها چگونه خواهند بود و چگونه در گذر الگوهاي شبکه، اینکه شبکهپرداخته و به دنبال دالیل زیربنایی
.]10[پردازند زمان تغییر خواهند کرد، می

، ]35[، جغرافیا]14[شناسیانسان، ]30[شناسیجامعهدرتکنیکیکعنوانبهشبکهتحلیل
، ]26[اطالعاتعلوم، ]38[ارتباطاتعلوم، ]34[زبانشناسیجامعه، ]16[اجتماعیروانشناسی

. استرفتهکاربه]3[و حسابداري ]33[مدرنشناسیزیست،]20[اقتصاد، ]36[سازمانیمطالعات
ي اجتماعی، به عنوان یک روش جدید که هاشبکهپیشنهاد و آشنایی با تحلیل ،بنابراین، هدف این مقاله

باشد.هاي حسابداري است، میداراي پتانسیل باال براي کشف تقلب
عریف تقلبت

شود که شروع به استفاده از فریب، نیرنگ و تقلب شامل اقدامات عمدي است و انسانی مرتکب آن می
بندي گردد: اظهار کذب و پوشیده تواند در دو گونه از ظاهرسازي طبقهگري کرده است و میحیله

یري، تخطی از داشتن حقیقت. تقلب یک تالش انسانی است که فریب، شدت گرفتن آرزو، ریسک دستگ
. تقلب اقدامات نامناسبی است ]28و 2[شود اعتماد، توجیه عقلی و مواردي از این دست را شامل می

. انجمن بازرسان رسمی تقلب ]31[شود هاي مالی میکه منجر به اظهار غلط با اهمیت در صورت
رنده تمام ابزارهاي تقلب در برگی«کند: گونه تعریف می)، نیز تقلب را اینACFE)(2008آمریکا (

گوناگونی که ساخته انسان است و یک فرد با استفاده از آن مزیتی را نسبت به دیگري از طریق 
کند و شامل تمام رویدادهاي ناگهانی، ترفندها، هاي دروغین یا کتمان حقیقت کسب میتوصیه
. پس از تعریف ]8[» ري است.هاي غیر منصفانه، براي فریب دیگها و دیگر راهکاريها یا مخفیگريحیله

شود، اصطالح جرایم واژه تقلب، بایستی به تعریف متقلب پرداخت. هنگامی که بحث تقلب مطرح می
) جرم اداري را جرمی تعریف 1949خورد. ادوین ساترلند (اداري یا مجرمان یقه سفید بسیار به چشم می

گیرد. به اش صورت میدر جریان حرفهکند که توسط یک شخص با احترام و جایگاه اجتماعی باالمی
اي هاي رایانهپوشند و با قلم یا پایانهعبارت دیگر جرمی که توسط افرادي که لباس رسمی براي کار می

گیرد که هاي بدون خشونت را در بر میگیرد. به طور کلی طیفی از جرمکنند، انجام میسرقت می
.]7[دهد مالی روي میهاي تجاري براي منفعتمعموالً در موقعیت
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؛ تقلب ]5[هاي مالی متقلبانه توان اشکال مختلف تقلب را در حوزه مالی مشاهده کرد. صورتمی

هاي ورشکستگی و مواردي از این دست گذاري، تقلبهاي سرمایهکارکنان، فروشنده، مشتري، تقلب
تقلب را بر مبناي گزارش انجمن باشد. جدول شماره یک فراوانی انواع هایی از انواع تقلب مینمونه

.]8[دهد بازرسان رسمی تقلب ارائه می
میانگین زیان در هر مورد (دالر)هافراوانی مشاهده در نمونهانواع تقلب

هزار375درصد27,4فساد مالی
هزار150درصد88,7هاسوء استفاده از دارایی

میلیون2درصد10,4تقلب در گزارشگري مالی
.]9و 8[:منبع

دهد و ماهیت روابط بین متقلبان و قربانیان حسب مفاهیم سازمانی که در آن رخ میتوان تقلب را برمی
:]15[بندي چهار دسته زیر قابل مشاهده است بندي نمود. در این طبقهطبقه

و ن توسط رؤسا و مدیران ارشد خود سازمان. مانند تقلب در برابر سهامداران تقلب در سازما.1
اعتباردهندگان توسط رؤساي بلندپرواز و منحرف.

تقلب در برابر سازمان توسط یک مشتري (خارجی) یا کارکنان (داخلی). مواردي چون اختالس، .2
گیرد.ها در برابر دولت در این دسته جاي میتقلب در بیمه، فرار مالیاتی و سایر تقلب

ه به چهره.  براي نمونه تقلب کارکنان تقلب در برابر یک فرد توسط فردي دیگر به صورت چهر.3
کننده به مشتریان در این دسته جاي دارند.گذاري گمراههاي سرمایهوسیله مشاورهفروش، به

هاي مکتوب و الکترونیکی و یا سایر وسایل غیرمستقیم.وسیله رسانهتقلب در برابر گروهی از افراد به.4
یک شخص حقیقی و یا حتی یک شخص حقوقی باشد. از تواند هرچند باید در نظر داشت این مجرم می

شناسی، جرایم اداري در سه عامل به خوبی قابل شرح است: یک منبع از متجاوزان با انگیزه، دیدگاه جرم
.]11[در دسترس بودن اهداف مناسب، نبود نگهبانان الیق و سیستم کنترلی 

هاي مستعد و انگیخته منبع افراد و سازمانهاي جرم و با نرخ جرایم اداري مستقیماً با منبع فرصت
گیري اجراي کند. نرخ و شیوه جرایم اداري به صورت عکس با شدت و سختبرداري تغییر میجهت بهره

خیز که با هنجارهاي هاي جرمهاي تجارت و فرهنگهاي چرخهکند. به طور کلی نوسانقانون تغییر می
قانونی ناسازگار است، با افزایش میزان جرایم اداري وابسته پذیرفته شده رفتاري اجتماعی، اخالقی و

شوندگان اعضاي خود سازمان گیرد، زیرا اغلب مرتکباست. جرایم اداري مشکل تحت پیگرد قرار می
شوندگان تقلب براي پنهان کردن فعالیتشان و نابودسازي و اند. برخی مرتکبهستند و فاقد سوء پیشینه

هاي اقتصادي و کنند. بسیاري از جرمره عطف حسابرسی مراقبت زیادي میشواهد و انقطاع زنجی
اند و جرایم اداري یک ریسک مدیریت شرکتی با وجود پیامدهاي مالی عمده تحت تعقیب قرار نگرفته

هایشان مانده است. مدیران و متصدیان مالی در حالی که کالهبرداريها باقینشده بزرگ در سازمان
. برخی از ]29[اند هاي نسبتاً سبکی را داشتهرا نابود کرده، به طور تاریخی محکومیتهزاران زندگی 
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کارانه جامعه با جرایم اداري را نوعی ناهنجاري اجتماعی ناشی از نظران این برخورد مسامحهصاحب

.]19[دانند تحسین هوش متقلبان می
ري از تقلبي اجتماعی براي پیش بینی، شناسایی و جلوگیهاشبکهتحلیل 

ترینیمیقدي اجتماعی به عنوان ابزاري براي بررسی یکی از هاشبکهگران از تحلیل یراً، پژوهشاخ
هاي اند. تقاطع بلوغ نسبی تحلیل شبکهجنایات حسابداري در تاریخ بشر یعنی تقلب استفاده کرده

طور کامل از نوعی که بهها، و منافع عمومی منجر به ایجاد طوفان اجتماعی، ضبط الکترونیکی داده
ي پست الکترونیکی بررسی شده توسط وزارت هاپروندهاي به رسوایی انرون معروف شد، گشت. گسترده

به بررسی ا گران این اجازه را داد تپژوهشبه منتشر شد »1جسد انرون«به عنوان بعداًکه ،دادگستري
ي اولیه نشان دادند که هاتالشب بپردازند. گران مختلف در این تقلشالگوي ارتباطی و همکاري میان کن

.]24[کنند چگونه الگوهاي ارتباط و همکاري در هنگام ارتکاب تقلب تغییر می
ي اجتماعی براي بررسی تقلب تا حد زیادي هاشبکهدر حالی که کارهاي اولیه در استفاده از تحلیل 

ي هاشبکههاي ارتباطات و تعامالت با یهنظرداراي ماهیت اکتشافی بود، توانایی بالقوه جهت ترکیب 
ناشناخته بود، وجود دارد. به جاي بررسی روابط بین قبالًیی که هاراهاجتماعی براي بررسی تقلب در 

هاي میان اعضاي یک شبکه اعضاي یک شبکه، ممکن است بتوان با استفاده از انواع مختلفی از یال
یري بر تسهیل تأثها، که ممکن است عی درون آن شبکههاي ساختار اجتمایژگیواجتماعی و شناسایی 

ي تقلب داشته باشند، به بررسی اینکه چگونه ارتکاب تقلب تسهیل هافرصتکردن یا ممنوع کردن 
شود، پرداخت.می

توانند به چند نظریه قابل اجرا از یمهاي اطالعاتی حسابداري و حسابرسی گران سیستمپژوهش
هاي زه جرم شناسی به منظور درك بهتر اینکه چگونه تقلب از طریق شبکهشناسی اجتماعی و حونروا

شود توجه اجتماعی در درون یک سازمان و یا در محدوده ارتباط میان کارکنان و مشتریان انجام می
) در پژوهش 1998(3و گوشال2کنند. به عنوان مثال، نظریه سرمایه اجتماعی ابداع شده توسط ناهاپیت

هاي یتفعال) به منظور نشان دادن اینکه یک رابطه منفی بین سرمایه اجتماعی و 2002(4کاتز
) 2000) و کاتز (1993(6و الب5، استفاده شد. سامپسونددر درون یک جامعه وجود دارکارانهخالف

یابد، نه تنها از جرم و جنایت به یمنشان دادند که هرگاه سرمایه اجتماعی در درون یک جامعه افزایش 
یابد. با اتکا به یمشود بلکه ظرفیت همدلی در میان اعضاي جامعه نیز افزایش احتمال زیاد کاسته می

کار، ممکن است قادر به درك چگونگی ارتباط ي خالفهاشبکهاین درك و استفاده از آن در ساختار 
ون جامعه هاي دیگر که موجب افزایش سرمایه اجتماعی در دسترس در دریتفعالاعضاي جامعه با 

1 Enron corpus
2 Nahapiet
3 Ghoshal
4 Katz
5 Sampson
6 Laub
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هاي تقلب، و یا به شود، شد، و پس از آن، به ایجاد موانع براي رفتارهایی که منجر به تشویق فرصتمی

جامعه هستند، پرداخت.عبارت دیگر مضر براي
ي تقلب پرداخته شده است توسط نظریه هاشبکهین نظري که در آن به بررسی ترجذابشاید 

کارانه، به شکست تهاي رفتار جنایئه شده باشد، که در آن ویژگیرااهاي اجتماعی (آشوب)یختگیربهم
کند، نسبت داده روابط اجتماعی که به طور سنتی منافع متقابل را در میان اعضاي جامعه ایجاد می

نظمی، نظمی نهفته است. به این انگاره اصلی و کلیدي تئوري آشوب این است که در هر بیشود. می
بینیپیشا تنها در یک مقیاس جستجو کرد. هنگامی یک سیستم را غیرقابل معنا که نباید نظم ر

در مورد آن بینیپیشنامند که تعیین جایگاه بعدي آن غیرممکن باشد و هیچ گونه امکان (نامنظم) می
آید. اما طبق نظریه آشوب اگر وجود نداشته باشد. چنین سیستمی، هرگز دو بار در یک مکان فرود نمی

هاي سیستمی را براي مدت کافی تحت نظر قرار دهیم، با بررسی حاالت سیستم در زمانما چنین
گذارد. حتی غیر شویم که سیستم مذکور همواره نظم ذاتی خودش را به نمایش می، متوجه میمتفاوت

کنند و ها نیز همواره در محدوده مرزهاي معینی حرکت می) سیستمنتریترین (آشفتهبینیپیشقابل 
به نظر بینیپیشاي که در مقیاس محلی، کامال تصادفی و غیرقابل شوند؛ پدیدهنمیهرگز از آن خارج 

نظمی و آشوب، باشد. معموالً در درون بیبینیپیشو قابل پایارسد چه بسا در مقیاس بزرگتر، کامالًمی
1شوب) که براي اولین بار توسط شاوهاي اجتماعی (آریختگی. نظریه بهم]4[الگویی از نظم وجود دارد

در میان اعضاي یک جامعه میزان فعل و انفعاالت دهد که هرگاه یم) بیان شد، نشان 1969(2کیو مک
ي هاکنترل،باشدها داشته ي نیز براي آنفع کمترانمشان کمتر شود وساختاریافتگیهمچنینو 

اند، تضعیف شده و در نتیجه اعضا ایجاد شدهدادن اقداماتر یر قراتأثاجتماعی که به منظور تحت 
شود. در شرایط کاربرد مستقیم آن به کارانه ایجاد میتانگارانه و یا جنایفرصت براي رفتار سهل

ي اجتماعی که هاشبکهکند که هاي اجتماعی بیان مییختگیرهاي کالهبردارانه، تئوري بهمیتفعال
که آلوده به جرم شوند. اگر به اعضاي د حتمال بیشتري دارمحدود به روابط قوي بین اعضا هستند ا

هاي برداري از عدم وجود کنترلشبکه با ارتباطات ضعیف، فشار وارد شود، موقعیت الزم را براي بهره
1. نگاره ]37[کنند اجتماعی موجود در داخل شبکه و منطقی کردن رفتار خود با توجه به آن پیدا می

.بیانگر این رابطه است

1 Shaw
2 McKay
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ي جنایی در هاشبکهریختگی اجتماعی، بررسی تقلب مربوط به یکی دیگر از کاربردهاي بالقوه نظریه بهم
در نظریه مبادله ي اجتماعی است. هاشبکهارتباط با شناسایی و درك ساختارهاي تبانی در میان اعضاي 

شود و تأکید، با فرد مطرح میکه روابط گروهی و نهادي قابل طرح باشند، رابطه فردهومنز، بیش از آن
شناختی باید به واحدهاي جمعی بیش از نظریه جامعهاساساً بر فرد یا روابط میان دو فرد است؛ لیکن هر

دو نفر نیز توجه کند. هومنز نیز از سطح مبادله فرد با دیگري فراتر رفته و در نظریه خود، مسأله نهادها، 
هومنز معتقد است نهادهاي اجتماعی بر . ]6[ررسی قرار داده استها و زیرنهادها را هم مورد بگروه

ها، صرفاً در این است که همان اصول اساسی مبادله استوارند و رفتارهاي میان دو فرد و تفاوت آن
ها و روابط غیر شوند؛ که به پیچیدگی فعالیتتري را شامل مینهادها، شبکه روابط بسیار پیچیده

کند که تمام مبادالت، . در واقع تئوري مبادالت اجتماعی بیان می]1[»شود.میط مستقیم مبادله مربو
ها استاز جمله مبادالت اجتماعی، در ارتباط با تجزیه و تحلیل هزینه و فایده در مقایسه با جایگزین

ها نآشوند این است که ه چرا افراد در مبادله اجتماعی وارد میک. فرضیات اصلی زیربناي این]13[
کنند. در حالی که متراکم بینی میي دیگري را در رابطه متقابل پیشهاپاداشسود، اعتبار، نفوذ و یا 

این روابط ،کندگران را تسهیل میشبودن ساختار شبکه، گردش اطالعات در مورد شهرت و اقدامات کن
ها وارد شدن آناحتمالشود که قوي در شبکه نیز انتظارات تعهد و روابط متقابل را باال برده و باعث می

هاي جنایی بیشتر شود. اگر چه تنها و به طور غیر مستقیم با شواهد به دست آمده از یتفعالدر 
هاي یتفعالهاي اجتماعی و ساختار غیرخطی میان فعالیترابطهیک ن امکاهاي شرکت انرون،ایمیل

]37[نظریه آشوب - هاي اجتماعیکنترل-1نگاره

شودنظمی اجتماعی توضیح داده میکه به وسیله تئوري بیهاي اجتماعی و تقلبکنترل

یالها
ضعی)روابط(

ف

زیاد

کم

ها (روابط)قويیال

زیاد

جرم 
(تقلب)

کم
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هاي جنایی یتفعالبه درگیر شدن فرد در منجرروابط اجتماعیوجودمجرمانه، (که به موجب آن عدم 

شود) وجود دارد، اما فراوانی بیش از حد روابط اجتماعی نیز، منجر به تبانی میان در درون یک شبکه می
دهد. تحقیقات این رابطه بالقوه را نشان می2. نگاره ]24[شود کسانی که متمایل به جرم هستند، می

باشند.فید توانند ماکتشافی در این باره می

]37[هاي تبهکارانهاجتماعی و ساختار فعالیتهاي. کنترل2نگاره

متمرکز بر توضیح رفتارهاي عمدتاًریختگی اجتماعی در حالی که ادبیات موجود مربوط به نظریه بهم
تفاده دهد، است، امکان اسیمي اجتماعی که در فضاهاي فیزیکی رخ هاشبکهو هامحلهجنایی در میان 

در شبکه اجتماعی هاآنو پیشگیري از هاتقلببررسی و پژوهش در مورد ر از این نظریه به منظو
تواند براي میي اجتماعیهاشبکههاي پژوهش که تحلیل دیجیتال نیز وجود دارد. یکی دیگر از حوزه

گران و شر میان کنهاي مشترك دشناسایی تقلب به کار رود، عالوه بر الگوي معامالت، افزودن ویژگی
ي هادادهدر یک محیط زوجی براي کمک به شناسایی تقلب است. به عنوان مثال، با استفاده از ردیابی 

تواند نواحی معامالتی با یمي اجتماعی هاشبکهتحلیل اطالعاتی حسابداري،هايیستمسالکترونیکی از 
هم دارند، در ا بکه ارتباط زیاديهارهگکشف کند و به مقایسه معامالت میان ا حجم باال و پایین ر

هاي ضعیف=یال
جرایم انفرادي

هاي قوي=یال
تبهکاري

هاي اجتماعیکنترلزیاد

تئوري آشوب

زیاد

کم

کم

تئوري مبادالت اجتماعی
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که ممکن ل هاي معمویژگیوگذاري برخی از و همچنین به اشتراك،مهایی با ارتباطات کمقابل گره

.]37[هاي متقلبانه به کار رود، بپردازد یتفعالاست به طور بالقوه براي شناسایی الگوهاي 

گیرينتیجه
اند. با افزایش شمار ها مواجهها با آنست که در عصر حاضر سازمانترین تهدیدهایی اتقلب یکی از مهم

کار آیند، اهمیتی وافر پیدا کرده است. هایی که بتوانند در کشف تقلب بهها، استفاده از تکنیکتقلب
باشد. همچنین نتایج ترین عامل، انسان میدر زمینه تقلب، مهمها نشان داده است کهپژوهش
ناسی اجتماعی نشان داده است که حضور و تاثیر دیگران بر رفتار انسان اثرات هاي روانشپژوهش

باشد.دهنده رفتار انسان میاي داشته و جزو عوامل موثر تشکیلعمده
اجتماعی روشی است که روابط بین افراد را در یک مسئله خاص هايشبکهاز طرفی، تکنیک تحلیل

اي به منظور شناسایی و درك هاي اجتماعی و جامعهي جنبهگیرکند و به اندازهتجزیه و تحلیل می
تحلیلوتجزیهبرايها راروشازايمجموعهشبکه،پردازد. همچنین، دیدگاهها میروابط بین آن

شدهمشاهدهالگوهايدهندهتوضیحکهمتنوعیهايتئوريهمچنینواجتماعیعناصرازکلیساختار
هاي شبکه اغلب به منظور رسم گردش به عنوان مثال پژوهش.آوردمیمفراههستند،ساختارایندر

هاي شبکه بر روي اینکه شود. بنابراین، بعضی از پژوهشهاي تروریستی استفاده میها یا شبکهبیماري
هاي کلیدي در مختل کنیم (مثل بیرون کشیدن گرهچگونه گردش منابع در درون یک شبکه را

هاي اجتماعی در کنند. در این پژوهش نیز به تشریح کاربرد تحلیل شبکهز میهاي تقلب)، تمرکشبکه
بررسی تقلب و ابعاد آن پرداخته شد.
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Fraud is one of the important threats that organizations are faced with it. Studies
show that in fraud, the most important factor is the human. On the other hand, social
psychology posits that others’ presence and influence on the human behavior has a
major effect and are among the factors which constitutes a human behavior. In these
studies, do not regard actors as an independent people but they consider them as a
people whom are stationary in social systems and networks. One of the new
techniques for studying these relations is social network analysis. Social network
analysis is a technique in which the relations among people were examined and it
aims to recognize and measuring the social aspect among these aspects. The aim of
this study is to explain the application of social network analysis in examining the
fraud in accounting.
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