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Abstract 
This study examines earnings quality in the relations network of the board of 
directors of companies in the Iranian stock market during the period 2011 to 
2020. This study has a quantitative approach that is post-event in terms of 
implementation. Furthermore, it is based on graphic techniques on graph 
theory. Network analysis and regression analysis were used to conduct 
research tests. Findings show that in the communication network of 
companies, some of them are in a better position and have more access and 
effectiveness. A better location can facilitate faster access to information and 
resources. Also, the results of testing the hypotheses show that there is no 
significant relationship between the betweenness centrality and earnings 
quality. But there is a significant negative relationship between the degree 
centrality and earnings quality and a significant positive relationship 
between the closeness centrality and the earnings quality. In other words, the 
position in the structure of relationships can somehow affect earnings quality 
of companies. 
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 رهیمدئتیسود در شبکه روابط ه تیفیبر ک یلیتحل
 

 .رانیا زد،ی زد،یدانشگاه  ،یو مال يگروه حسابدار اریاستاد    زادهیرضا تق
  

 

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،يگروه حسابدار ،يدکتر  یکنفمحمد عبدزاده 

  

  يقرمز هیعال
 زد،ی زد،یدانشگاه  ،یو مال يارشد، گروه حسابدار یکارشناس يدانشجو

 .رانیا

 چکیده
 رانیا سرمایهموجود در بازار  يهاشرکت رهیمدئتیهسود در شبکه روابط  تیفیک یپژوهش به بررس نیا

است که به لحاظ اجرا از  یکمّ کردیرو کی يپرداخت. پژوهش حاضر دارا 1398تا  1390 یدر بازه زمان
انجام  هتج ن،یگراف است. همچن هیبر اساس نظر یکیگراف هايکیبر تکن یو مبتن يدادروینوع پس

پژوهش نشان داد در  يهاافتهیاستفاده شد.  ونیرگرس لتحلی وشبکه  لیپژوهش از روش تحل هايآزمون
و  یقرار دارند و از توان دسترس يبهتر تیو موقع گاهیها در جااز آن یها، برخشرکت یشبکه ارتباط

به اطلاعات و  ترعیسر یدسترس ربه سهولت د تواندیبهتر م تیبرخوردار هستند. موقع يشتریب يرگذاریتأث
سود  تیفیو ک ابینینیب تیمرکز نینشان داد ب هاهیمربوط به آزمون فرض جینتا ن،یمنابع منجر شود. همچن

 تیمرکز نیمعنادار و ب یسود رابطه منف تیفیدرجه و ک تیمرکز نیاما ب؛ معناداري وجود ندارد رابطه
در  گاهیو جا تیگفت موقع توانیم ،گریدعبارت؛ بهدارد ددار وجوسود رابطه مثبت معنا تیفیو ک یکینزد

 باشد. رگذاریتأثها سود شرکت تیفیبر ک ینوعبه تواندیساختار روابط م

   شبکه. لیتحل ،یاجتماع هیسرما ره،یمدئتیسود، ه تیفیک :هاواژهکلید
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 مقدمه
رخ داده اسـت و  يو حسـابدار تیریمـد هايپژوهشدر  يادیز اترییتغ ر،یاخ يهادر دهه

 گریدانیبانـد. بـهحرکـت کـردهی ارتباطـات سـازمانهـاي نظریـهسـمت  بـه شتریب هاپژوهش
در کنـار هـم قـرار ی نظام ارتباطات سازمان کیبلکه در  ستند؛یمستقل ن گرهایو باز هاتیفعال

که افـراد را  رندیگیاشخاص قرار م يهاهیها نظرو در مقابل آن) Kholeif, 2015(اند گرفته
قـرار  یحرفـه موردبررسـ ایـ لاتیسـن، تحصـ ت،یجنسـ ریـهـا نظآن يهـایژگـیبر اساس و

عنـوان شـبکه را بـه يرهـایمتغ یموجـود، برخـ يهـاهیـ. درمجمـوع بـر اسـاس نظردهنـدیم
 گـریمطالعـات د یبرخـ کهیدرحال کنند؛یم جادیرا ا امدهایکه پ دانندیم یمستقل يرهایمتغ
شبکه ن روابط درو يرا بر اساس الگوها جیدانند و نتایم گرید يرهایاز متغ یرا تابع رهایمتغ

 & DeNooy, Mrvar & Bategeli, 2018, Kojevnikov, Marmer( کننـدیمـ یبررسـ

Song, 2020 .(واحـدها مثـل اشـخاص،  نیبـ روابـط یچگـونگ بـر شـبکه، تحلیـل درواقـع
) های(خروج گریکدی يها و رفتارهاالعملعکس يها که روسازمان ای يعملکرد يواحدها

 .کندیاثر دارند، تمرکز م
لاعات مـالی بایـد ، اطمالی يحسابدار ياستانداردها ئتیه 2 طبق بیانیه مفهومی شماره

، ارزیـابی رونیـموقع بودن و مربوط بودن باشـند. ازابه بودن، کیفی معتبري هاویژگی يدارا
 ویژگـی معتبـر يتـرین اجـزاو یکی از مهم يگیربودن در تصمیم کیفیت سود از جنبه مفید

کننـدگان قـرار ترین اطلاعاتی که در اختیار استفادهعنوان یکی از مهمبودن است. لذا سود به
کننـدگان در تصـمیمات مـذکور برخـوردار باشـد و اسـتفاده يهـاگیرد بایـد از ویژگـیمی

د (بولـو، حسـاس تنها کمیت بلکه کیفیت سود را نیـز موردتوجـه قـرار دهنـنه ي خوداقتصاد
در  يگـذارهیاز سـرما سـهامداران یکـه هـدف اصـل جهـتنیازا). 1390یگانه و هراسانی، 

سـود  زیـشـده و نگزارشدرنهایت افزایش ثروت است؛ رقـم سـود سود و  کسبها شرکت
شـدت از سـود قیمـت بـازار سـهام به رایـ؛ زداراي اهمیت خاصی است هاشرکت شدهعیتوز

طـره منفـرد،  کیـصـفرپور و ن ،يمـراد( پذیردمی ریتأثها شرکت شدهعیتوزو  شدهگزارش
1398.( 
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 رهیمدئتیه نقش آن است. رهیمدئتیه شرکت هر ارکان ترینمهم از طرفی، یکیاز 

 مدیران سایر یا مدیرعامل ارزیابی و پاداش شرکت، به دادن جهت سهامداران، منافع حفظ

 بخشیعامل اطمینان تواندمی سازمان، رهبري در شایسته يرهیمدئتیه است. حضور ارشد

 یـک از نمـود برخـوردارى ادعـا تـوانمـی کـهيطوربـه باشـد، سـازمان بقـاي و تمـایز در

 آنچـهاسـت.  نـامخوش و مشـهور هاىماندگاري شرکت اثربخش، راز و کارا رهیمدئتیه

هـاي سیسـتم بلکـه نیسـت، سـاختاري عوامـل سـازد،می متمایز را مؤثر و نمونه رهیمدئتیه
 ). داشـتنNadler, Behan & Nadler, 2005اسـت ( کـاري کارآمـد و قـوي اجتمـاعی

 کمـک هـاارتبـاطی آن و شـبکه وکارهاکسبروابط صاحبان  گسترش مدیره کارا بههیئت

 کند.می
ي مـؤثرافتـد کـه از سـازوکارهاي اتفـاق می ییهاسود اغلب در شرکت نییپا تیفیک
و حمایت از منافع سهامداران برخـوردار نیسـتند. از  رانیطلبانه مدکنترل رفتار فرصتجهت 

عاملی براي کنترل و هدایت شـرکت  عنوانبهمدیره توان به وجود هیئتاین سازوکارها، می
ی هـا مالکـانمـدیره شـرکتدر هیئت). از طرفـی Machuga & Teitel, 2009اشـاره کـرد (

را مـدیره هیئت عضـو نیـیتـوان تع زیـن گـرید يهـادارند که ممکن است در شرکت حضور
کـه  شـودیمختلـف مـ يهـاشرکت نیرابطه ب يمالکان باعث برقرار نیا وجود داشته باشند.

مشـاهده  کنـد. جـادیهـا اشـرکت نیاز روابـط را بـ يادهیـچیپ شـبکه توانـدینوبه خـود مـبه
شـود کـه بتـوان از هاي واقعـی، باعـث میهاي پیچیده در شـبکههاي مربوط به شبکهویژگی
 ها استفاده کرد.این شبکه لیوتحلهیتجزهاي پیچیده در هاي مربوط به شبکهتحلیل

است که به پیوندها و ارتباطـات میـان اعضـاي یـک  یسرمایۀ اجتماعی از مباحث نوین
کند و با خلق روابط و هنجارها و اعتماد میـان افـراد باارزش، اشاره میشبکه، به منزلۀ منبعی 

هـاي جمعـی افزایـیش براي منـافع مشـترك و هـملاهاي سودمند و تدهی همکاريبه شکل
). شـبکه اجتمـاعی یـا 1399؛ فلاح شـمس و همکـاران، Jha & Chen, 2015( شودمنتج می

تـوان هاسـت. مـیز کنشگران و روابط بین آني سرمایه اجتماعی، ترکیبی امنبع تولیدکننده
کنـد. ایـن گفت شبکه اجتماعی، الگویی از روابط است که کنشگران را بـه هـم وصـل مـی
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هاي دیگر دانست کـه از طریـق ها یا مجموعهاي از افراد یا سازمانتوان مجموعهشبکه را می
شـوند. کـدیگر مـرتبط مـیروابط اجتماعی مانند دوستی، همکار بودن یا تبادل اطلاعات با ی

اي از افـراد، بـه تحلیـل سـاخت ي روابـط اجتمـاعی بـین مجموعـهدیدگاه شـبکه بـا مطالعـه
کند، الگـوي روابـط موجـود در که به کل ساخت توجه میپردازد و ضمن ایناجتماعی می

دهد. بنابراین نقطه تمرکز دیدگاه شبکه ایـن اسـت ی قرار میموردبررسداخل ساخت را نیز 
ها، به سـاختار روابـط بـین کنشـگران هاي فردي آنبر کنشگران و ویژگی دیتأکي جابهکه 

 ).1387پور، نماید (شارعتوجه می
و ساختار ارتباطی که سرمایۀ اجتماعی  موضوعشده، این انجام هايپژوهش مبنايبر 

 واقع شده پژوهشگران دییمؤثر است مورد تأ مدیران خصوصو ب هابر تصمیمات شرکت
 ,Syakir, Risfandy & Trinugroho؛ Shao & Sun, 2021؛ Dudley, 2021( است

نفعان و گیري ذيکه الگوهاي روابط در تصمیمبنابراین، با اذعان به این؛ )2021
هاي موجود است، این پژوهش ساختار شبکه روابط شرکت مؤثرگیران بااهمیت و تصمیم

؛ این روابط از طریق سهامداران یا مالکان مشترکی کنددر بازار سرمایه ایران را بررسی می
مدیره هستند. همچنین، کننده عضو هیئتهاي مختلف تعیینشود که در شرکتایجاد می

، درواقعکند. ها را با توجه به جایگاهشان در شبکه روابط بررسی میکیفیت سود شرکت
ساختاري بر روابط بین  پژوهش حاضر پاسخ به دو سؤال اساسی را مدنظر دارد: الف) چه

ها حاکم است؟ ب) آیا جایگاه و مدیره مشترك آنها بر اساس اعضاي هیئتشرکت
سود دارد؟ لازم به ذکر است بر طبق عقیده  تیفیباکموقعیت در شبکه روابط، ارتباطی 

توان در چهار دیدگاه متمایز ) پژوهش در سرمایه اجتماعی را می1384ولکاك و ناریان (
و دیدگاه همیاري.  اي، دیدگاه نهاديگرایی، دیدگاه شبکهندي کرد: دیدگاه اجتماعبمقوله

پژوهش از دیدگاه  مسئلهبا توجه به موضوع پژوهش حاضر، تلاش خواهد شد براي تبیین 
 اي بهره گرفته شود.شبکه

 پژوهش پیشینه
ایـران  سـهام بـازار در مالکیـت شـبکه تحلیـل بـه خود مطالعه ) در1397( ناظمی و زادهتقی
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 حـاکم هـاشـرکت بـین روابط بر طبقاتی ساختار داد نشان هامطالعه آن هايیافته پرداختند.

 منجر مطلوب موقعیت این دارند. قرار بقیه به نسبت بهتري موقعیت در هاییشرکت است و

 کسـب توانـایی موجـود، منـابع بـه تريساده دسترسی هاشرکت از دسته این است که شده

 بـازیگران نقـش تواننـدمـی عبـارتی بـه باشـند. داشـته يرگذاریتأث و قدرت مؤثر اطلاعات

 .ایفا کنند ساختار این در را کلیدي
 و حاکمیـت شـرکتی زمـانهم تـأثیر بررسـی ) بـه1398رمضان احمدي و همکاران (

 در مـالی عملکـرد و سـرمایه سـاختار میـانجی نقـش بـا سـود کیفیت بر حسابرسی کیفیت

 هـا نشـاننتـایج پـژوهش آن پرداختنـد. بهـادار اوراق بـورس در شـدهرفتهیپذ هـايشرکت

 سـود کیفیت بر غیرمستقیم و مستقیم طوربه حسابرسی کیفیت و شرکتی حاکمیت دهدمی

معنـادار دارنـد.  سـرمایه، تـأثیر منفـی سـاختار میـانجی متغیر طریق از معنادار، اما مثبت تأثیر
 تـأثیر از سـود، کیفیـت بـر حسابرسـی کیفیـت و شـرکتی حاکمیت مستقیم تأثیر همچنین،

 تر است.ها قويغیرمستقیم آن
 سـود کیفیـت بـر مـؤثر عوامـل ) در مطالعه خود به بررسـی1399مصلی و همکاران (

 سـهام ارزش و سود کیفیت نشان داد بین هامطالعه آن نتایج پرداختند. دارویی هايشرکت

تنـوع  و سود کیفیت بین کهاین ضمن دارد. وجود مستقیم و معنادار ارتباط شرکت اندازه و
 نتـایج مقابـل در امـا دارد؛ وجـود معنـاداري و معکوس رابطه رهیمدئتیه اعضاي جنسیتی

 اسـتقلال شـرکت، رشـد و سـود کیفیـت معنادار میـان رابطه وجود هاآزمون این از حاصل

 .کندمی رد را مالی اهرم و حسابرسی کمیته در جنسیتی تنوع مدیره،هیئت اعضاي
 مـدیران و مـدیرههیئت هـايشـبکه خـود مطالعـه در )2016سـیوداك ( و سنکوسـکا

دادنـد.  قـرار یموردبررسـ را 2014سـال  در لهسـتان سـرمایه بـازار در بـزرگ هايشرکت
 طوربـه کـه هـاییشـبکه بـا مقایسـه در را مـدیران و مدیرههیئت هاي واقعیشبکه همچنین،

 واقعی هايشبکه که داد نشان هاآن مطالعه کردند. نتایج نیز بررسی اندشده ساخته تصادفی

 و مرتـب هـاشـبکه ایـن، بـر هسـتند. علـاوه کوچـک هـاي جهـانشبکه هايویژگی داراي
 ,Sankowska and Siudakشود (می اعمال هابر آن خاصی رفتارهاي و اندشده بنديدسته
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2016.( 
 از قـانون بعـد مـدیرههیئت شـبکه تکامـل بررسـی ) بـه2018ویتـرز، کـیم و هـوارد (

 اسـت باعـث شـده نظارتی تغییرات آیا که کردند بررسی هاپرداختند. آن اکسلی -ساربینز

 از مـدیره،هیئت شـریک انتخـاب از شدههیتعب اجتماعی فرایندهاي روي بر بیشتر هاشرکت

 داشـته باشـند. بیشـتري توجـه اکسلی،-ساربینز از پس چندگانه و گذارپذیري متقابل، قبیل

 بـه هـاشـرکت تمایـل اکسـلی،-سـاربینز از گـذر از پـس که داد نشان هاآن پژوهش نتایج

 بـه بیشـتر هـاشـرکت مشـابه، طوراست. به شده تقویت مدیرههیئت اتصالات از سوءاستفاده

 از پـس دوره در را خـود مـدیرههیئت هايصندلی تا اندکرده اعتماد خود موجود شرکاي

 ).Withers, Kim & Howard, 2018کنند ( پر اکسلی-ساربینز
در  یمال ریوجود مد یپژوهش خود به بررس) در 2019( وانزیاو  ترونگ، دوونگ

نشان داد که  جیسود پرداختند. نتا تیفیآن بر عملکرد شرکت و ک ریمدیره و تأثهیئت
 نیسود شرکت دارد. همچن تیفیبر عملکرد و ک یمنف ریمدیره تأثدر هیئت یرمالیداشتن مد

منفی بر کیفیت سود و  ریتأثاین  مدیرعامل شرکت فردي قدرتمند باشدکه  هاییشرکت در
 ).Duong, Truong & Evans, 2019عملکرد بسیار بیشتر است (

 هاي پژوهشفرضیه
 بـا و هـاشـرکت کیفیـت سـود بـر روابط شبکه در موقعیت و جایگاه ریتأث بررسی منظوربه

 موقعیت و جایگاه تعیین براي بینابینی و نزدیکی درجه، معیار مرکزیت سه از اینکهبه  توجه

 انیـب زیـرصـورت تـوان بهیپـژوهش را مـ يهـاهیفرض ن،یبنابرا استفاده شده است شبکه در
 :دنمو

 دارد. وجود معناداري رابطه کیفیت سود و )ايدرجه درجه (مرکزیت نیب :1 فرضیه

 دارد. وجود معناداري رابطه کیفیت سود و )بینابینی (مرکزیتبینابینی  بین :2 فرضیه
 دارد. وجود معناداري رابطه کیفیت سود و )نزدیکی نزدیکی (مرکزیت بین :3 فرضیه
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 روش پژوهش
این پژوهش کاربردي بوده و طرح آن پس رویدادي (از طریق اطلاعات گذشته) است. 

، از روش تحلیل شبکه براي شدهيآورجمعهاي همچنین، با توجه به نوع داده
افراد،  انیبر ارتباطات م یشبکه اجتماع لیتمرکز تحلشود. استفاده می لیوتحلهیتجز

 لیها را تشکارتباطات در کنار هم شبکه نیا است. رهیها، مؤسسات، کشورها و غسازمان
 لیلو تح یها بررسحاکم بر شبکه يساختار يشبکه الگو لی. به کمک روش تحلدهندیم
 .شودیم بکار گرفته رهیچندمتغ ونیرگرسها، آزمون فرضیهمنظور ، بهعلاوه بر این .شودیم

 يها بر مبناشرکت نیارتباط ب کیدر مرحله  شودیپژوهش در دو مرحله انجام م نیا
که  شود؛یم ی، بررسهستندمدیره عضو هیئت کنندهنییکه در هر شرکت تع یسهامداران

 ،1نسخه  PreMap يافزارهاشبکه و با استفاده از نرم لیروش تحل لهیوسمرحله به نیا
UCINET  و بسته مکمل آن  6نسخهNetDraw موضوع  نی. در مرحله دو اشودیانجام م

 ایسود دارد  تیفیباک یدر شبکه روابط، ارتباط گاهیو جا تیموقع ایکه آ شودیم یبررس
، 9نسخه  Eviews افزارو با استفاده از نرم ونیرگرس لیتحل لهیوسمرحله به نیکه ا ر؟یخ

. ردیگیم اردر هر دو مرحله مورداستفاده قر 2019نسخه  Excelافزار . نرمشودیانجام م
درجه،  تیمربوط به مرکز يهایخروج ،یعلاوه بر ساختار کل کیدرواقع، در بخش 

هست استخراج  یهر واحد در ساختار کل تیو موقع گاهیجا انگریکه ب بینابینیو  یکینزد
شود یم دهیسود سنج تیفیباک ارهایمع نیا نیشبکه) و در بخش دو رابطه ب لی(تحل شودیم

 .)ونیرگرس لی(تحل

 ها، نمونه و دوره پژوهشداده
 1398تا  1390هاي دهند که در سالهایی تشکیل میاین پژوهش را شرکت جامعه آماري

به  ،تیدرنهاباشد.  در دسترس هاآن اطلاعات اند وایران فعالیت داشتهدر بازار سرمایه 
و  618، 592، 592، 567، 547 ،514، 470، 406تعداد  1398تا  1390هاي ترتیب براي سال

ی موردبررسهاي ). از این تعداد شرکت1انتخاب شدند (مرحله  بررسی شرکت براي 680
شرکت  118اطلاعات مربوط به کیفیت سود  ها تنهادر پژوهش، با توجه به محدودیت
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). لازم به ذکر است 2ها در دسترس بود (مرحله شرکت) براي آزمون فرضیه-سال 1062(
 گرفت. انجام 1 جدول طبق هاانتخاب شرکت ندیفرآ

 اهداده يغربالگر ندیفرآ. 1جدول 
 1بخش الف: مرحله 

  90 91 92 93 94 95 96 97 98 
ــــــل  1 ــــــداد ک تع

در بـازار  هاشرکت
 سرمایه

632 663 686 719 753 791 808 816 824 

هــایی کــه شــرکت 2
هـا در اطلاعات آن

ــــوده  دســــترس نب
 است

)226( )193( )172( )172( )186( )199( )216( )198( )144( 

 680 618 592 592 567 547 514 470 406 نمونه نهایی 3

 2مرحله بخش ب: 
 تعداد شدهاعمالمحدودیت  
 354 )1(مرحله  98تا  90هاي مشترك سال تعداد کل شرکت 1
 )76( هاي فرابورسیتعداد شرکت 2
 )57( گري، بانک و بیمههاي عضو گروه مالی، واسطهشرکت 3
 )69( نیست اسفندماهپایان  هاآنهایی که پایان سال مالی شرکت 4
 )34( دسترس نبوده استها (مربوط به کیفیت سود) در هایی که اطلاعات آنشرکت 5
 118 نمونه نهایی 6

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي پژوهش
 ریصورت زرگرسیونی به هايمدل، پژوهشها و دستیابی به هدف بررسی فرضیهبراي 

 :شده است فیتعر

EQ = α + β1Clo_Centrality + β2Deg_Centrality + β3Bet_Centrality + β4Size 
+ β5MTB + β6Lev + β7ROA + β8Quick + ε (1) 
EQ = α + β1Clo_Centrality + β2Deg_Centrality + β3Bet_Centrality + β4Size 
+ β5MTB + β6Lev + β7ROA + β8Quick + ΣβiIndustry + ΣβiYear + ε (2) 
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 ,Godigbe, Chui & Liu, 2018, Mulchandani et al. (2020)هاي بر طبق پژوهش

Obeng et al. (2020), Eliwa et al. (2020)) و شاه 1397، کاظمی علوم و همکاران (
براي محاسبه  Dechow and Dichev (2002)مدل  از) 1400مرادي و طباطبایی نسب (

متغیر وابسته، از معیارهاي مرکزیت درجه  عنوانبه) EQ( 1کیفیت سود
)Deg_Centrality،( ) نزدیکیClo_Centralityi ی (نینابیب) وBet_Centrality (عنوانبه 

)، حساس یگانه 1393هاي مهرانی، اسکندري و گنجی (بر طبق پژوهشمتغیرهاي مستقل و 
 .McNichols (2000), Ghosh & Moon (2010), Duong et al)، 1393و امیدي (

ها)، نسبت طبیعی ارزش بازار داراییلگاریتم  -SIZEاز متغیرهاي اندازه شرکت ( (2019)
)، بازده Lev)، اهرم مالی (MTBارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام (

متغیرهاي کنترلی استفاده شده است.  عنوانبه) Quick) و نسبت آنی (ROAها (دارایی
 ل شد.) نیز کنترYear) و سال (Industry) اثرات صنعت (2جهت استحکام نتایج، در مدل (

 Sankowska and Siudak, 2016, Withers(هاي پژوهش طبق بر پژوهش این در

et al., 2018, Taghizadeh et al., 2019( کننده عضو طریق سهامدارانی که تعیین از
 هاي موجود در بازار سرمایهمدیره شرکتروابط هیئت ها هستند، شبکهمدیره شرکتهیئت

ها بر مبناي سهامدارانی که در هر شرکت عضو رابطه بین شرکتبنابراین، ؛ آیدبه دست می
شود. به عبارتی، اگر سهامداري در دو شرکت کنند، بررسی میمدیره تعیین میهیئت
وسیله آن سهامدار یا شود بین این دو شرکت بهمدیره باشد باعث میکننده عضو هیئتتعیین

 بگیرد. مالک مشترك، رابطه شکل
و  موردبحثمدیره ابتدا شبکه کل و واحدهاي ایزوله (منفرد) بکه هیئتبراي تحلیل ش

هـاي هاي خـرد عملکـرد هـر یـک از گرهبـا کمـک شـاخص گیرند. سپس،تحلیل قرار می
ها در داخـل دهنده موقعیت گرهنشانشاخص مرکزیت که شود. حاضر در شبکه بررسی می

تـرین کنـد، یکـی از مهمبررسـی میي افـراد در شـبکه را رگذاریتأثاهمیت و  شبکه است و
شود. با استفاده از سه معیار درجه، نزدیکی و معیارهاي خرد مربوط به تحلیل شبکه تلقی می

 ) رجوع شود.1393همکاران ( گیري این شاخص به نمازي وبراي اندازه ۱.
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 ی و مطالعه قرار دارد.موردبررسهاي شبکه را توان مرکزیت گرهبینابینی می
هـاي گره تعداد ارتباطـات آن گـره بـا دیگـر گره کیدرجهدر یک شبکه، مرکزیت 

مـدیره، درجـه مرکزیـت عبارتی، در یک شـبکه هیئتبه دهد.دهنده شبکه را نشان میشکل
از طریـق سـهامداران  هر واحد بیـانگر تعـداد روابـط آن بـا سـایر اعضـاي حاضـر در شـبکه

گـره یـا اند) اسـت. مدیره تعیین کردهها عضو هیئتمشترك (سهامدارانی که در آن شرکت
در شبکه بازیگري فعال است و  عموماًیی برخوردار باشد، شرکتی که از مرکزیت درجه بالا

به هر میزان گره یا شرکتی مرکزیت درجه بالاتري داشته باشد از ارتباطات و روابط بیشـتري 
درجه مرکزیت گـره ). Taghizadeh et al, 2021است ( رگذارتریتأثدر شبکه برخوردار و 

k ) یـاkp شـود (محاسـبه می 1) از طریـق فرمـولAbbasi, Hossain and Leydesdorff, 

2012:( 

𝐶𝐶𝐷𝐷(𝑝𝑝𝐾𝐾)  = ∑ 𝑎𝑎(𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑘𝑘)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 )1فرمول (       

 صورت اتصال دودر  k, pip(a( در شبکه و حاضرهاي تعداد گرهدهنده نشان n، 1در فرمول 
 شود.در نظر گرفته میصفر  مساويو در غیر این صورت  1 برابر kpو  ipگره 

ترین مسـیر میـان هـر دو تعداد دفعاتی که آن گره در کوتاه، یک گره بینابینیشاخص 
یی بالــا کــه از بینــابینی یهــایگــره دهــد.را نشــان میگیــرد مــی گــره دیگــر در شــبکه قــرار

 داراي وکننـد ایفـا مـی گـردش اطلاعـاتو اتصـال شـبکه بااهمیتی را در نقش  برخوردارند
مرکزیت بینـابینی بیـانگر جایگـاه یـک ، درواقع .هستند مرکزي در شبکهموقعیت و جایگاه 

ها، واسطه توانایی آن در مرتبط سـاختن دیگـر جرگـهشرکت) درون شبکه به نجایاگره (در 
ارتبـاط بـا  جـادیا جهـتشـبکه  يهـاهرانـدازه گرهبـه . ها در شـبکه اسـتها، یا گروهجفت

بـود. هـد خوا يشـتریقـدرت بداراي ، آن گـره در شـبکه وابسـته باشـندگره  کیبه  سایرین
 :شودفرمول زیر محاسبه می از طریق) kp( یا kشاخص بینابینی گره 

𝐶𝐶𝐵𝐵(𝑝𝑝𝐾𝐾)  = ∑ 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑘𝑘)
𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖

 ; 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 ≠ 𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑖𝑖<j )2فرمول (      
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تـرین کوتـاه بیـانگر  kp(ijgو ( jpو  ipترین مسیر میان اتصال کوتاهبیانگر  )ijg( در این فرمول
 .کندعبور می kp است که از jpو  ipاتصال  مسیر میان

ترین مسیرهاي موجود میان آن گـره و کوتاه میانگین طول، نزدیکی یک گره شاخص
یی نزدیکـی بالـا شـاخص ی کـه ازهـایگـره دهـد.را نشان می در شبکه حاضرهاي سایر گره

و  کنندمی بازيتري مرکزي نقش دارند،قدرت تأثیرگذاري بیشتري در شبکه ، برخوردارند
، مرکزیـت نزدیکـی نیـز در درواقـع. پذیري بیشتري دارنددسترس تواناییها گره سایر براي

هاي بیشتري در شبکه تواند به شرکتبیانگر آن است که یک شرکت چقدر سریع می نجایا
شبکه منعکس  ياعضا قیاطلاعات را از طرکسب  ییشاخص توانا نیادسترسی داشته باشد. 

 3فرمـول  وسـیله) بهkp( یـا kشـاخص نزدیکـی گـره ). Taghizadeh et al, 2021( کندیم
 :شودمحاسبه می

𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑝𝑝𝐾𝐾)  = ∑ 𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑝𝑝𝑘𝑘)−1𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 )3فرمول (      

 Abbasi et( است kpو  ipترین مسیر اتصال دو گره کوتاهبیانگر  d)k, pip( در این فرمول

al. 2012 تحلیل شبکه). -1) (مرحله 
هایی که در شبکه روابط از شود که شرکتهمچنین، این موضوع نیز بررسی می

 -2ها به چه صورت است (مرحله موقعیت و جایگاه بهتري برخورداند کیفیت سود آن
 تحلیل همبستگی و رگرسیون).

 هاي پژوهشیافته
 2شـود. جـدول تحلیل شبکه و تحلیل رگرسیونی ارائه مـیهاي مربوط به در این بخش یافته

هاي مربوط به دهد. در بخش اول جدول، آمارهآمار توصیفی مربوط به پژوهش را نشان می
هـا ارائـه شـده اسـت. بخـش دوم مدیره مشـترك آنها از طریق هیئتارتباطات بین شرکت

ش دارد. طبق اطلاعات ایـن جدول نیز اختصاص به آمار توصیفی هر یک از متغیرهاي پژوه
برابـر ارزش  35/3در حـدود  موردمطالعـههـاي بخش از ایـن جـدول، ارزش بـازار شـرکت

 نیتـأمها از محل بدهی هاي این شرکتدرصد از دارایی 57ها بوده است و تقریباً دفتري آن
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 شده است.
 . آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش2جدول 

 هرسالها در ه شبکه روابط بین شرکتهاي توصیفی مربوط ببخش الف: آماره
 چارك سوم میانه چارك اول انحراف معیار میانگین مشاهدات سال
1390 406 59/4 21/1 5 5 5 
1391 470 57/4 18/1 5 5 5 
1392 514 50/4 25/1 5 5 5 
1393 547 49/4 31/1 5 5 5 
1394 567 49/4 31/1 5 5 5 
1395 592 62/4 15/1 5 5 5 
1396 592 59/4 07/1 5 5 5 
1397 618 58/4 09/1 5 5 5 
1398 680 91/5 56/0 6 6 6 

 پژوهش يرهایمتغ یفیتوص هايبخش ب: آماره
 چارك سوم میانه چارك اول انحراف معیار میانگین مشاهدات متغیرها

EQ 1062 127/0 118/0 040/0 092/0 177/0 

Closeness 1062 023/0 029/0 00/0 01/0 03/0 

Degree 1062 32/0 12/0 24/0 32/0 39/0 

Betweenness 1062 18/0 323/0 00/0 03/0 23/0 

Size 1062 47/14 50/1 58/13 27/14 05/15 

MTBV 1062 35/3 142/3 62/1 38/2 74/3 

Lev 1062 57/0 188/0 44/0 58/0 72/0 

ROA 1062 13/0 135/0 03/0 11/0 21/0 

Quick 1062 49/1 800/0 03/1 31/1 66/1 

مـدیره ها بـا هـم از طریـق هیئتبیانگر شبکه کلی مربوط بـه ارتبـاط شـرکت 1شکل شماره 
عنوان نمونه) است. این شبکه از سه بخش اصـلی، حاشـیه (به 1398ها براي سال مشترك آن

جایگـاه و تر از پیرامـون و هاي مرکزي قويشدت رابطه در لایهو ایزوله تشکیل شده است. 
واحدهایی که بـا بقیـه واحـدها ها در این ساختار از یکدیگر متفاوت است. موقعیت شرکت

 شوند؛ که در حاشیه شکل قرار دارند.در ارتباط نیستند، واحدهاي ایزوله محسوب می
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 ها. شبکه کل روابط شرکت1شکل 

 
 

 
 درجه بر مبناي . شبکه3شکل  . بخش اصلی شبکه2شکل 

 

 
 بینابینی بر مبناي . شبکه5شکل  نزدیکی بر مبناي شبکه .4شکل 

بخـش اصـلی را بـر مبنـاي معیارهـاي  5تـا  3هاي بخش اصلی شبکه و شکل 2شکل شماره 
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 تفـاوتدهنده هاي این سه معیـار نیـز نشـاندهند. خروجیدرجه، نزدیکی و بینابینی نشان می
اسـت. موقعیـت و جایگـاه بهتـر بـراي  ها در سـاختار ارتبـاطیدر موقعیت و جایگاه شرکت

تر و ي بیشـتر، دسترسـی راحـترگـذاریتأثتوانـد منجـر بـه قـدرت هاي مرکـزي میشرکت
هاي پیرامـونی هزینـه تر به جریان اطلاعات و منابع نسبت به سایرین شود و بـر شـرکتسریع

بـالقوه  صـورتبهتوانـد تر در سـاختار ارتبـاطی میبیشتري تحمیل کند. این موقعیت مناسب
هاي مرتبط به خود باشـند؛ بـه ایـن معنـا کننده رفتار شرکتاي تعیینگونهیا به ریتأثساز زمینه

هـا را هاي مربـوط بـه کیفیـت سـود ایـن شـرکتتوانند تصمیمنوعی میها بهکه این شرکت
 ها اثر بگذارند.تعیین کنند و یا بر آن

رسیونی پـژوهش بـراي بررسـی آثـار هاي رگدر ادامه این بخش نتایج مرتبط با تحلیل
در  شـود.ها بـر کیفیـت سـود آنـان ارائـه مـیمدیره شرکتکنشگرها در شبکه روابط هیئت

هاي پـژوهش آورده شـده نتایج مربوط به برازش مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه 3جدول 
 هااز آزمـون فرضـیه شـدهحاصلشـود، نتـایج گونه که در این جدول دیـده مـیاست. همان

معنـاداري وجـود  ) بیانگر این است که بین مرکزیت بینابینی و کیفیت سود رابطـه1(الگوي 
 کـهیدرحـالاما بین مرکزیت نزدیکی و کیفیت سود رابطه مثبت معنادار وجود دارد. ؛ ندارد

نتـایج نشـان  درمجمـوعدار وجـود دارد. بین مرکزیت درجه و کیفیت سود رابطه منفی معنـا
ها ی بـر کیفیـت سـود شـرکتنوعبـهتوانـد جایگاه در ساختار روابـط می دهد موقعیت ومی
 باشد. رگذاریتأث

جایگـاه و موقعیـت  ریتـأثبررسی  هاي مربوط بهفرضیه استحکام نتایج بررسی منظوربه
هاي پژوهش با کنتـرل اثـرات ثابـت سـال و مدل، هادر شبکه روابط بر کیفیت سود شرکت

نتـایج حاصـله  شـود. ه کسـبحاصل نسبت به نتایجتا اطمینان بیشتري  صنعت نیز آزمون شد
دهنده این است که بین مرکزیت بینـابینی و کیفیـت سـود رابطـه معنـاداري ) نشان2(الگوي 

بین درجـه و کیفیـت سـود رابطـه منفـی معنـادار و بـین نزدیکـی و  کهیدرحالوجود ندارد، 
 نتــایج حاصــله بــا نتــایج آزمــون بنــابراین؛ کیفیــت ســود رابطــه مثبــت معنــادار وجــود دارد

 مشابه است.پژوهش  3تا  1هاي فرضیه
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 هاي پژوهش. نتایج رگرسیونی مرتبط با فرضیه3جدول 
 2الگوي  1الگوي  متغیرها

Closeness 
328/0 

*)102/5( 
322/0 

*)249/2( 

Degree 
544/0- 

**)923/2-( 
259/1- 

*)394/3-( 

Betweenness 
017/0- 

)345/1-( 
018/0 

)636/1( 

Size 
040/0 

*)390/3( 
007/0- 

**)042/2-( 

MTBV 
004/0 

*)941/3( 
0003/0 

)351/0( 

Lev 
102/0 

**)331/2( 
313/0 

*)285/8( 

ROA 
186/0 

*)896/3( 
214/0 

*)087/4( 

Quick 
013/0 

)428/1( 
044/0 

)890/5( 

 مقدار ثابت
668/0- 

*)186/3-( 
)059/0- 

936/0-( 
 بله خیر صنعتثابت کنترل اثرات 

 خیر بله کنترل اثرات ثابت شرکت
 بله بله سال ثابت کنترل اثرات

2R 3420/0 2044/0 
گیري این متغیر و سایر متغیرهاي متغیر وابسته الگوهاي رگرسیونی این جدول، کیفیت سود است؛ نحوه اندازه

 شدهگزارشو عدد  tدر پرانتزها، آماره  شدهگزارشدر بخش متغیرهاي پژوهش آمده است. اعداد  شدهاستفاده
 دهند.را نشان می 05/0و  01/0به ترتیب معناداري در سطح  **و  *هاي دیگر ضرایب رگرسیونی است. علامت

 گیريبحث و نتیجه
 هاي موجود در بازار سرمایه ایران طیپژوهش حاضر به تحلیل ساختار شبکه روابط شرکت
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پرداخت؛ این روابط از طریق سهامداران یا مالکان مشـترکی ایجـاد  1398-1390 زمانی بازه
مدیره هستند. همچنین، کیفیت سـود کننده عضو هیئتهاي مختلف تعیینشد که در شرکت

، هدف پژوهش حاضر درواقعها با توجه به جایگاهشان در شبکه روابط بررسی شد. شرکت
ها بـر مبنـاي اري بر روابـط بـین شـرکتپاسخ به این دو سؤال اساسی است: الف) چه ساخت

ها حاکم است؟ ب) آیا جایگاه و موقعیت در شبکه روابط، مدیره مشترك آناعضاي هیئت
 سود دارد؟ تیفیباکارتباطی 

هاي این پژوهش نشان داد یک ساختار طبقـاتی بـر روابـط حـاکم (بخصـوص در یافته
و جایگاه و موقعیت  ر از پیرامونتهاي مرکزي قويشدت رابطه در لایهبخش اصلی شبکه)، 

هاي مرکزي نسـبت بـه دسترسی شرکتاست. ها در این ساختار از یکدیگر متفاوت شرکت
شـود، هـاي کمتـري انجـام میتر و بـا میانجیهاي پیرامونی به منابع و اطلاعات سریعشرکت
رتبـاطی ایـن تواند هزینه بیشتري بر واحدهاي پیرامونی تحمیـل کنـد. همچنـین، راه ااین می
ي بیشـتر رگـذاریتأثکه این زمینه  کندهاي مرکزي عبور میاز مسیر شرکت عموماًها شرکت

ــر کــنش مشــترك دیگــر شــرکتشــرکت ــراهم میهاي مرکــزي ب ــدها را ف ــابراین، ؛ کن بن
تواننــد نقــش تري در شــبکه روابــط برخوردارنــد میهایی کــه از موقعیــت مناســبشــرکت

به هسـته  لزوماًار حاکم ایفا کنند. لازم به ذکر است این واحدها بازیگران کلیدي را در ساخت
یعنی واحدهایی در شبکه موجود است که در سـطوح غیرمرکـزي قـرار ؛ شبکه تعلق ندارند

هاي پـژوهش در حـوزه سـاختار یافتـهي بالـایی هسـتند. رگـذاریتأثدارند امـا داراي قـدرت 
 ,Sankowska and Siudak( هـايشبـا نتـایج پژوه ،يدیـکل گرانیو نقـش بـاز یارتبـاط

2016, Withers et al., 2018, Taghizadeh et al., 2019( .مطابقت دارد 
هـاي در ادامه، علاوه بر بخش اول کـه بررسـی سـاختار الگوهـا بـود، ارتبـاط خروجی

سود بررسی شده است. هدف اصلی از انجام این کار بررسی رابطـه جایگـاه  تیفیباکشبکه 
سود است. بر اساس نتیجه حاصـل از آزمـون فرضـیه  تیفیباکو موقعیت در شبکه ارتباطات 

 کیـدرجه تیمرکزاول بین مرکزیت درجه و کیفیت سود رابطه منفی معنادار وجود دارد. 
 ,Jackson, 2008, Newman( است گرانیرد با دف کی میجامع از تعداد روابط مستق اریمع
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از تعـداد  صـرفاًرسـد هرچـه یـک شـرکت به نظر می آمدهدستبه). با توجه به نتیجه 2010
آن  تبعبـهارتباطات بیشتري برخوردار باشد منجر به پراکندگی بیشتر و تمرکز کمتر شـده و 

هـا شـرکت) معتقدنـد 2006( آسـابا و بـرمنیلکاهش کیفیت سود را به دنبـال داشـته باشـد. 
شـده مشاهده يادارند. رفتار گله یمشابه يرفتار يها الگوهاآن نیتبادل اطلاعات ب جهیدرنت

کنـد یمـ ینـیبشیداد کـه پـ حیتوضـ یاجتمـاع يهـاشـبکه يتوان بـا تئـوریها را مشرکت
نیـز بـه ) 2003کننـد. هیرشـلیفر و تئـو (رفتار می گرانیها با اطلاعات درك شده از دشرکت

 يهاوهیانتقـال اطلاعـات در مـورد شـ اريعنوان مجـها بـهشبکهاین موضوع اشاره دارند که 
) نیـز بـه 2009. بیزجک و همکـاران (شودیختم م ياکه به رفتار گله کنندیعمل م یشرکت

این رفتـار از طریـق  ریتأثکنند و معتقدند که احتمال اي و اثر سرایت اشاره میاین رفتار گله
) بـر 2018و همکـاران ( گبـهیگودهاي شرکتی بر کیفیت سود وجود دارد. همچنـین، شبکه

هاي نادرسـت گزارشـگري این باورند با افزایش تعـداد ارتباطـات، انتقـال اطلاعـات و رویـه
، درواقـعشـود. میمـرتبط  يهـاشـرکت نیدر ب نییسود پا تیفیکیابد و منجر به افزایش می

 نییپـا تیـفیسـود باک یدهگزارش يانتقال برا يهاعنوان کانالبه مرتبط يهاشبکهدند معتق
 شود.و باعث کاهش نقش نظارتی مدیران می کنندیعمل م

بر اساس نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم بین مرکزیت بینابینی و کیفیت سود رابطه 
اطلاعات را نشان  انیبکه بر جرعضو ش کیکنترل  ،ابینینیب تی. مرکزمعناداري وجود ندارد

 ,Jackson, 2008( کنـدیهـا عمـل مـآن نیعنوان واسـطه تبـادل اطلاعـات بـبـهو  دهـدیم

Newman, 2010 گري نقشی در رسد توان واسطهبه نظر می آمدهدستبه). با توجه به نتیجه
 ریتـأثکـه ) نیـز بـر ایـن باورنـد 2018و همکـاران ( گبـهیگودها نـدارد. کیفیت سود شرکت

 طیتحـت شــرا یمـال يهاصـورت تیـفیبــر ک انریمـد يهاشـبکهگري در واسـطه یاحتمـال
از آزمـون فرضـیه سـوم بـین  آمدهدسـتبه. از طرفی، بـر مبنـاي نتیجـه کندمی رییمختلف تغ

بـه  یکـینزد تیـمرکزمرکزیت نزدیکی و کیفیت سـود رابطـه مثبـت معنـادار وجـود دارد. 
اسـت.  نـهیبـه اطلاعـات در آن به یاشاره دارد که دسترسـ يوندیپ ایممکن  ریمس نیترکوتاه
فــرد را  کیـشـبکه بـه  ياعضــا ریسـا یاطلاعـات عیسـر یدسترســ زانیـم یکـینزد تیـمرکز
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به اطلاعـات کارآمـدتر  یباشد، دسترس ترکیفرد به منبع اطلاعات نزد کیسنجد. هرچه یم
به نظر  آمدهدستبهبه نتیجه ). با توجه Jackson, 2008, Newman, 2010( ستتر او آسان

پذیري بهتـر بـه دیگـران و منـابع، منجـر بـه رسد با افزایش شـاخص نزدیکـی و دسـترسمی
که این موقعیت بهتر کیفیت سـود  شودي بیشتر در شبکه روابط میرگذاریتأثموقعیت بهتر و 

دسترسـی  شیافـزا) معتقدنـد 2018و همکاران ( گبهیگودبالاتري را به دنبال خواهد داشت. 
 يریـگمیکمـک بـه تصـم يرا بـرا يتـربه اطلاعات کامل یامکان دسترس رانیبه مد ،شبکه

بخشـد و یرا بهبـود مـ رانیبه اطلاعـات، اسـتقلال مـد ی. سهولت دسترسکندفراهم میها آن
از شـبکه خـود  ریمـد کعلاوه بر این، یـ کنند. فایخود را بهتر ا ینقش نظارت توانندیها مآن
ــه ــرایمــ يآورطور فعــال اطلاعــات مــرتبط را جمــعب  يریــگمیتصــم نــدیفرآ يکنــد کــه ب

ـــهیکـــه در آن حضـــور دارد به يامـــدیرههیئت ـــین، اســـت.  ن اطلاعـــات نادرســـت همچن
 گـرید يهـانکیاز ل ترقیـبا اطلاعات دق توانیشبکه را م ياز اعضا یکیاز  شدهيآورجمع

توانـد ایـن می .شـودیفعـال مـ يریگمیتصـم ندیفرآ کیبه  نجرکرد که م حیدر شبکه تصح
هاي بهینه گزارشگري شود و کیفیت سود را افزایش دهد. علاوه بر ایـن، منجر به انتقال رویه

) باشـد. همچنـین، Nitkin, 2007راستا با فرضیه نظارت یـا تطـابق (تواند هماین موضوع می
مبنی بر  )Roberto & Roberto, 2017, Chahine, 2021هاي (ها با نتایج پژوهشاین یافته

 جایگاه و موقعیت در شبکه روابط بر کیفیت سود مطابقت دارد. ریتأث
وجود موانع و محدودیت در مراحل پژوهش جزء جدانشدنی پـژوهش محسـوب 

کند. هاي آتی را فراهم میشـود و همـین موضـوع، بسـتر مناسب براي پژوهشمـی
 ییهاپژوهش نیز از ایـن قاعـده مسـتثنا نبـوده و انجـام آن بـا محدودیت، این رونیازا

شود ي روش تحلیل شبکه عاید میریکارگبهدرواقع، علاوه بر مزایایی که از مواجه بود. 
 نیبنیدرامحدود شدن این پژوهش به معیارهاي پرکاربرد شبکه  ازجملههایی محدودیت

در پژوهش هاي آتی را فراهم کرد. سازي پژوهشزمینه هاآنتوان با رفع وجود دارد که می
که ساختار ارتباطی از طریق اینازجمله دیگري نیز وجود دارد؛ هایی حاضر، محدودیت

تواند در مدیره هستند، بررسی شد که میکننده اعضاي هیئتسهامدارانی که تعیین
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د. همچنین، در مطالعات هاي آتی ساختار ارتباطی در سطوح دیگر نیز بررسی شوپژوهش
مدیریت  ازجملهموقعیت و جایگاه در شبکه روابط بر سایر موضوعات  ریتأثتواند آتی می

شود، علاوه بر این پیشنهاد میی قرار گیرد. موردبررسسود، هموارسازي سود و غیره نیز 
سایر  درمؤثر  بازیگرانشده در این پژوهش، براي شناسـایی و تحلیـل شناسی استفادهروش
. از طرفی، با توجه به اهمیت ساختار روابط هاي بااهمیت حسابداري نیز استفاده شوندحوزه

شود در کنندگان پیشنهاد میموقعیت و جایگاه بر کیفیت سود به کلیه استفاده ریتأثو 
و  هیسرماهاي موجود در بازار هاي خود به ساختار ارتباطی حاکم بر شرکتگیريتصمیم
ها بر کیفیت سود و پیشبرد اهداف شرکت توجه کنند و این ساختار جایگاه آن ریتأثنقش و 

 ارتباطی و نحوه توزیع قدرت را مدنظر قرار دهند.
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 منابع
). رونـد تغییـرات کیفیـت سـود در طـول 1390بولو، قاسم، حساس یگانه، یحیی و هراسانی، رضا. (

فصلنامه مطالعـات تجربـی در بورس اوراق بهادار تهران،  شدهرفتهیپذهاي زمان در شرکت
 .65-95، 24، حسابداري مالی

دانـش  مجلـه). تحلیل شـبکه مالکیـت در بـازار سـهام ایـران، 1397زاده، رضا و ناظمی، امین. (تقی
 .144-115)، 3( 9، حسابداري

واکـنش  ریتأخ). رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداري، 1393حساس یگانه، یحیی، امیدي، الهام. (
 .58-31)، 42( 11، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداري مالیقیمت، 

 زمانهم تأثیر ). بررسی1398عبدالمجید، حاجب، حمیدرضا. ( رمضان احمدي، محمد، آهنگري،

 و سـرمایه سـاختار میـانجی نقش با سود کیفیت رب حسابرسی کیفیت شرکتی و حاکمیت
 .83-102، 1 ،مالی تأمین و دارایی فصلنامه مدیریتمالی،  عملکرد

فصلنامه تعلیم ، اجتماعی در بازتولید نابرابري آموزشی يهانقش شبکه). 1386حمود. (م ،پورشارع
 .181 – 165، 91، و تربیت

 ینانینااطم ۀبر رابط یحسابرس تیفیک ریتأث یبررس). 1400شاه مرادي، نسیم، طباطبایی نسب، زهره (
در بورس اوراق  شدهرفتهیپذ يهادر شرکت ياز اقلام تعهد یسود ناش تیریو مد ياقتصاد

 .86-67)، 1( 13، هاي حسابداري مالیفصلنامه پژوهش، بهادار تهران
فصــلنامه ). 1399شــمس، میــرفیض، اســکندري، بهمــن، عزیــزي، فرهــاد، نــوروزي، محمــد. (فلاح

 .317-297)، 3( 7، مدیریت سرمایه اجتماعی
 یـیهمگرا یبررس). 1397لو، محسن، عبدي، مصطفی، جعفري، مژده. (کاظمی علوم، مهدي، ختن

-61)، 3( 8، حسـابداريهـاي تجربـی فصلنامه پژوهش، سود تیفیک يریگاندازه يهامدل
82. 

 الزحمهحقارتباط کیفیت سود و . )1398نیک طره منفرد، سوگل. ( مرادي، مجید، صفرپور، مریم،
 ،در بـورس اوراق بهـادار تهـران شـدهرفتهیپذهاي حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکت

 .16-1)، 2( 12 ،حسابداري و مدیریت اندازچشمنشریه 
 هايشـرکت سـود کیفیـت بـر مـؤثر ). عوامل1399رضا، مظفري، سعید. (مصلی، مهسا، پیرایش، 

 رویکردهـاي فصلنامه علمی تخصصیتهران،  اوراق بهادار بورس در شدهرفتهیپذ دارویی
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 .76-60)، 29( 4، حسابداري و در مدیریت نوین پژوهشی
). رابطه بین کیفیت سود، هموارسازي 1393مهرانی، ساسان، اسکندري، قربان، گنجی، حمیدرضا. (

 .139-117)، 42( 11، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداري مالیسود و ریسک سهام، 
سرمایه اجتماعی و تبعات آن براي نظریه توسعه، پژوهش و ). 1384ولکاك، مایکل، نارایان، دیپا. (

. از کتاب سرمایه اجتماعی. ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان. تهران: نشر يگذارسیاست
 فیروزه.
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