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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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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

تحلیلی بر کیفیت سود در شبکه روابط هیئتمدیره

محمد عبدزاده کنفی

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری و مالی ،دانشگاه یزد ،یزد،
ایران.

چکیده
این پژوهش به بررسی کیفیت سود در شبکه روابط هیئتمدیره شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران
در بازه زمانی  0931تا  0931پرداخت .پژوهش حاضر دارای یک رویکرد کمّی است که به لحاظ اجرا از
نوع پسرویدادی و مبتنی بر تکنیکهای گرافیکی بر اساس نظریه گراف است .همچنین ،جهت انجام

تاریخ پذیرش0044/01/40 :

عالیه قرمزی

دکتری ،گروه حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال0044/04/40 :

رضا تقیزاده



استادیار گروه حسابداری و مالی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.

آزمونهای پژوهش از روش تحلیل شبکه و تحلیل رگرسیون استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد در

شبکه ارتباطی شرکتها ،برخی از آنها در جایگاه و موقعیت بهتری قرار دارند و از توان دسترسی و
منابع منجر شود .همچنین ،نتایج مربوط به آزمون فرضیهها نشان داد بین مرکزیت بینابینی و کیفیت سود
رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین مرکزیت درجه و کیفیت سود رابطه منفی معنادار و بین مرکزیت
نزدیکی و کیفیت سود رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ بهعبارتدیگر ،میتوان گفت موقعیت و جایگاه در
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تأثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند .موقعیت بهتر میتواند به سهولت در دسترسی سریعتر به اطالعات و

ساختار روابط میتواند بهنوعی بر کیفیت سود شرکتها تأثیرگذار باشد.

کلیدواژهها :کیفیت سود ،هیئتمدیره ،سرمایه اجتماعی ،تحلیل شبکه.
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مقدمه
در دهههای اخیر ،تغییرات زیادی در پژوهشهای مددیریت و حسدابداری رخ داده اسدت و
پژوهشها بیشتر به سمت نظریدههدای ارتباطدات سدازمانی حرکدت کدردهاندد .بدهبیداندیگدر
فعالیتها و بازیگرها مستقل نیستند؛ بلکه در یک نظام ارتباطات سازمانی در کندار هدق قدرار
گرفتهاند ( )Kholeif, 2015و در مقابل آنها نظریههای اشخاص قرار میگیرند که افدراد را
بر اساس ویژگدیهدای آنهدا نظیدر جنسدیت ،سدن ،تحصدیالت یدا حرفده موردبررسدی قدرار
میدهندد .درمجمدوع بدر اسداس نظریدههدای موجدود ،برخدی متغیرهدای شدبکه را بدهعندوان
متغیرهای مستقلی میدانند که پیامدها را ایجاد میکنند؛ درحالیکه برخدی مطالعدات دیگدر
متغیرها را تابعی از متغیرهای دیگر میدانند و نتایج را بر اساس الگوهای روابط درون شبکه
بررسدی مدیکنندد ( & DeNooy, Mrvar & Bategeli, 2018, Kojevnikov, Marmer

 .)Song, 2020درواقدع ،تحلیدل شدبکه بدر چگدونگی روابدط بدین واحددها مثدل اشدخاص،
واحدهای عملکردی یا سازمانها که روی عکسالعملها و رفتارهای یکدیگر (خروجیها)
اثر دارند ،تمرکز میکند.
طبق بیانیه مفهومی شماره  ۲هیئت استانداردهای حسابداری مالی ،اطالعات مدالی بایدد
دارای ویژگیهای کیفی معتبر بودن ،بهموقع بودن و مربوط بودن باشدند .ازایدنرو ،ارزیدابی
کیفیت سود از جنبه مفید بودن در تصمیقگیری و یکی از مهقتدرین اجدزای ویژگدی معتبدر
بودن است .لذا سود بهعنوان یکی از مهقترین اطالعاتی که در اختیار استفادهکنندگان قدرار
میگیرد بایدد از ویژگدیهدای مدذکور برخدوردار باشدد و اسدتفادهکننددگان در تصدمیمات
اقتصادی خود نهتنها کمیت بلکه کیفیت سود را نیدز موردتوجده قدرار دهندد (بولدو ،حسداس
یگانه و هراسانی .)0931 ،ازاینجهدت کده هددف ا دلی سدهامداران از سدرمایهگدذاری در
شرکتها کسب سود و درنهایت افزایش ثروت است؛ رقق سدود گدزارششدده و نیدز سدود
توزیعشده شرکتها دارای اهمیت خا ی است؛ زیرا قیمدت بدازار سدهام بدهشددت از سدود
گزارششده و توزیعشده شرکتها تأثیر میپذیرد (مدرادی ،دفرپور و نیدک طدره منفدرد،
.)0931
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از طرفی ،یکی از مهقترین ارکان هر شرکت هیئتمدیره آن است .نقش هیئتمدیره
حفظ منافع سهامداران ،جهت دادن به شرکت ،پاداش و ارزیابی مدیرعامل یا سایر مدیران
ارشد است .حضور هیئتمدیرهی شایسته در رهبری سازمان ،میتواند عامل اطمینانبخشی
در تمایز و بقدای سدازمان باشدد ،بدهطدوریکده مدیتدوان ادعدا نمدود برخدوردار از یدک
هیئتمدیره کارا و اثربخش ،راز ماندگاری شرکتها مشهور و خدوشندام اسدت .آنچده
هیئتمدیره نمونه و مؤثر را متمایز میسدازد ،عوامدل سداختاری نیسدت ،بلکده سیسدتقهدای
اجتمداعی قدوی و کارآمدد کداری اسدت ( .)Nadler, Behan & Nadler, 2005داشدتن
هیئتمدیره کارا به گسترش روابط احبان کسبوکارها و شدبکه ارتبداطی آنهدا کمدک
میکند.
کیفیت پایین سود اغلب در شرکتهایی اتفاق مدیافتدد کده از سدازوکارهای مدؤثری
جهت کنترل رفتار فر تطلبانه مدیران و حمایت از منافع سهامداران برخدوردار نیسدتند .از
این سازوکارها ،میتوان به وجود هیئتمدیره بهعنوان عاملی برای کنترل و هدایت شدرکت
اشاره کدرد ( .)Machuga & Teitel, 2009از طرفدی در هیئدتمددیره شدرکتهدا مالکدانی
حضور دارند که ممکن است در شرکتهای دیگدر نیدز تدوان تعیدین عضدو هیئدتمددیره را
داشته باشند .وجود این مالکان باعث برقراری رابطه بین شرکتهدای مختلد

مدیشدود کده

بهنوبه خدود مدیتواندد شدبکه پیچیددهای از روابدط را بدین شدرکتهدا ایجداد کندد .مشداهده
ویژگیهای مربوط به شبکههای پیچیده در شبکههای واقعدی ،باعدث مدیشدود کده بتدوان از
تحلیلهای مربوط به شبکههای پیچیده در تجزیهوتحلیل این شبکهها استفاده کرد.
سرمایة اجتماعی از مباحث نوینی است که به پیوندها و ارتباطدات میدان اعضدای یدک
شبکه ،به منزلة منبعی باارزش ،اشاره میکند و با خلق روابط و هنجارها و اعتماد میدان افدراد
به شکلدهی همکاریهای سودمند و تالش برای منافع مشدتر

و هدقافزایدیهدای جمعدی

منتج میشود (Jha & Chen, 2015؛ فالح شمس و همکداران .)0933 ،شدبکه اجتمداعی یدا
منبع تولیدکنندهی سرمایه اجتماعی ،ترکیبی از کنشگران و روابط بین آنهاسدت .مدیتدوان
گفت شبکه اجتماعی ،الگویی از روابط است که کنشگران را بده هدق و دل مدیکندد .ایدن
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شبکه را میتوان مجموعهای از افراد یا سازمانها یا مجموعههای دیگر دانست کده از طریدق
روابط اجتماعی مانند دوستی ،همکار بودن یا تبادل اطالعات با یکددیگر مدرتبط مدیشدوند.
دیدگاه شدبکه بدا مطالعدهی روابدط اجتمداعی بدین مجموعدهای از افدراد ،بده تحلیدل سداخت
اجتماعی میپردازد و ضمن اینکه به کل ساخت توجه میکند ،الگدوی روابدط موجدود در
داخل ساخت را نیز موردبررسی قرار میدهد .بنابراین نقطه تمرکز دیدگاه شبکه ایدن اسدت
که بهجای تأکید بر کنشگران و ویژگیهای فردی آنها ،به سداختار روابدط بدین کنشدگران
توجه مینماید (شارعپور.)0911 ،
بر مبنای پژوهشهای انجامشده ،این موضوع که سرمایة اجتماعی و ساختار ارتباطی
بر تصمیمات شرکتها و بخصوص مدیران مؤثر است مورد تأیید پژوهشگران واقع شده
است (Dudley, 2021؛ Shao & Sun, 2021؛ Syakir, Risfandy & Trinugroho,

)2021؛ بنابراین ،با اذعان به اینکه الگوهای روابط در تصمیقگیری ذینفعان و
تصمیقگیران بااهمیت و مؤثر است ،این پژوهش ساختار شبکه روابط شرکتهای موجود
در بازار سرمایه ایران را بررسی میکند؛ این روابط از طریق سهامداران یا مالکان مشترکی
ایجاد میشود که در شرکتهای مختل

تعیینکننده عضو هیئتمدیره هستند .همچنین،

کیفیت سود شرکت ها را با توجه به جایگاهشان در شبکه روابط بررسی میکند .درواقع،
پژوهش حاضر پاسخ به دو سؤال اساسی را مدنظر دارد :ال ) چه ساختاری بر روابط بین
شرکتها بر اساس اعضای هیئتمدیره مشتر

آنها حاکق است؟ ب) آیا جایگاه و

موقعیت در شبکه روابط ،ارتباطی باکیفیت سود دارد؟ الزم به ذکر است بر طبق عقیده
ولکا

و ناریان ( )0911پژوهش در سرمایه اجتماعی را میتوان در چهار دیدگاه متمایز

مقولهبندی کرد :دیدگاه اجتماعگرایی ،دیدگاه شبکهای ،دیدگاه نهادی و دیدگاه همیاری.
با توجه به موضوع پژوهش حاضر ،تالش خواهد شد برای تبیین مسئله پژوهش از دیدگاه
شبکهای بهره گرفته شود.

پیشینه پژوهش
تقیزاده و ناظمی ( )0931در مطالعه خود بده تحلیدل شدبکه مالکیدت در بدازار سدهام ایدران
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پرداختند .یافتههای مطالعه آنها نشان داد ساختار طبقاتی بر روابط بدین شدرکتهدا حداکق
است و شرکتهایی در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارند .این موقعیت مطلوب منجر
شده است که این دسته از شرکتها دسترسی سادهتری بده مندابع موجدود ،تواندایی کسدب
اطالعات مؤثر و قدرت تأثیرگذاری داشدته باشدند .بده عبدارتی مدیتوانندد نقدش بدازیگران
کلیدی را در این ساختار ایفا کنند.

رمضان احمدی و همکاران ( )0931به بررسدی تدأثیر هدقزمدان حاکمیدت شدرکتی و
کیفیت حسابرسی بر کیفیت سدود بدا نقدش میدانجی سداختار سدرمایه و عملکدرد مدالی در
شرکتهای پذیرفتدهشدده در بدورس اوراق بهدادار پرداختندد .نتدایج پدژوهش آنهدا نشدان
میدهد حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بهطور مستقیق و غیرمستقیق بر کیفیت سدود
تأثیر مثبت معنادار ،اما از طریق متغیر میدانجی سداختار سدرمایه ،تدأثیر منفدی معندادار دارندد.
همچنین ،تأثیر مستقیق حاکمیت شدرکتی و کیفیدت حسابرسدی بدر کیفیدت سدود ،از تدأثیر
غیرمستقیق آنها قویتر است.
مصلی و همکاران ( )0933در مطالعه خود به بررسدی عوامدل مدؤثر بدر کیفیدت سدود
شرکتهای دارویی پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد بین کیفیت سود و ارزش سدهام
و اندازه شرکت ارتباط معنادار و مستقیق وجود دارد .ضمن اینکه بین کیفیت سود و تندوع
جنسیتی اعضای هیئتمدیره رابطه معکوس و معنداداری وجدود دارد؛ امدا در مقابدل نتدایج
حا ل از این آزمونها وجود رابطه معنادار میان کیفیدت سدود و رشدد شدرکت ،اسدتقالل
اعضای هیئتمدیره ،تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و اهرم مالی را رد میکند.

سنکوسکا و سدیودا
شرکتهای بدزر

( )۲10۲در مطالعده خدود شدبکههدای هیئدتمددیره و مددیران

در بدازار سدرمایه لهسدتان در سدال  ۲101را موردبررسدی قدرار دادندد.

همچنین ،شبکههای واقعی هیئتمدیره و مدیران را در مقایسده بدا شدبکههدایی کده بدهطدور
تصادفی ساخته شدهاند نیز بررسی کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که شبکههای واقعی
دارای ویژگیهای شبکههای جهدان کوچدک هسدتند .عدالوه بدر ایدن ،شدبکههدا مرتدب و
دستهبندی شدهاند و رفتارهای خا ی بر آنها اعمال میشود ( Sankowska and Siudak,
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.)2016
ویترز ،کدیق و هدوارد ( )۲101بده بررسدی تکامدل شدبکه هیئدتمددیره بعدد از قدانون
ساربینز -اکسلی پرداختند .آنها بررسی کردند که آیا تغییرات نظارتی باعدث شدده اسدت
شرکتها بیشتر بر روی فرایندهای اجتماعی تعبیهشده از انتخاب شدریک هیئدتمددیره ،از
قبیل متقابل ،گذارپذیری و چندگانه پس از ساربینز-اکسلی ،توجده بیشدتری داشدته باشدند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که پدس از گدذر از سداربینز-اکسدلی ،تمایدل شدرکتهدا بده
سوءاستفاده از اتصاالت هیئتمدیره تقویت شده است .بهطور مشابه ،شدرکتهدا بیشدتر بده
شرکای موجود خود اعتماد کردهاند تا ندلیهای هیئتمددیره خدود را در دوره پدس از
ساربینز-اکسلی پر کنند (.)Withers, Kim & Howard, 2018
دوونگ ،ترونگ و ایوانز ( )۲103در پژوهش خود به بررسی وجود مدیر مالی در
هیئتمدیره و تأثیر آن بر عملکرد شرکت و کیفیت سود پرداختند .نتایج نشان داد که
داشتن مدیرمالی در هیئتمدیره تأثیر منفی بر عملکرد و کیفیت سود شرکت دارد .همچنین
در شرکتهایی که مدیرعامل شرکت فردی قدرتمند باشد این تأثیر منفی بر کیفیت سود و
عملکرد بسیار بیشتر است (.)Duong, Truong & Evans, 2019

فرضیههای پژوهش
بهمنظور بررسی تأثیر جایگاه و موقعیت در شبکه روابط بدر کیفیدت سدود شدرکتهدا و بدا
توجه به اینکه از سه معیار مرکزیت درجه ،نزدیکی و بینابینی برای تعیین جایگاه و موقعیت
در شبکه استفاده شده است بنابراین ،فرضیههای پدژوهش را مدیتدوان بده دورت زیدر بیدان
نمود:
فرضیه  :0بین درجه (مرکزیت درجهای) و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :۲بین بینابینی (مرکزیت بینابینی) و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :9بین نزدیکی (مرکزیت نزدیکی) و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.
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روش پژوهش
این پژوهش کاربردی بوده و طرح آن پس رویدادی (از طریق اطالعات گذشته) است.
همچنین ،با توجه به نوع دادههای جمعآوریشده ،از روش تحلیل شبکه برای
تجزیهوتحلیل استفاده میشود .تمرکز تحلیل شبکه اجتماعی بر ارتباطات میان افراد،
سازمانها ،مؤسسات ،کشورها و غیره است .این ارتباطات در کنار هق شبکهها را تشکیل
میدهند .به کمک روش تحلیل شبکه الگوی ساختاری حاکق بر شبکهها بررسی و تحلیل
میشود .عالوه بر این ،بهمنظور آزمون فرضیهها ،رگرسیون چندمتغیره بکار گرفته میشود.
این پژوهش در دو مرحله انجام میشود در مرحله یک ارتباط بین شرکتها بر مبنای
سهامدارانی که در هر شرکت تعیینکننده عضو هیئتمدیره هستند ،بررسی میشود؛ که
این مرحله بهوسیله روش تحلیل شبکه و با استفاده از نرمافزارهای  PreMapنسخه ،0
 UCINETنسخه  ۲و بسته مکمل آن  NetDrawانجام میشود .در مرحله دو این موضوع
بررسی میشود که آیا موقعیت و جایگاه در شبکه روابط ،ارتباطی باکیفیت سود دارد یا
خیر؟ که این مرحله بهوسیله تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرمافزار  Eviewsنسخه ،3
انجام میشود .نرمافزار Excelنسخه  ۲103در هر دو مرحله مورداستفاده قرار میگیرد.
درواقع ،در بخش یک عالوه بر ساختار کلی ،خروجیهای مربوط به مرکزیت درجه،
نزدیکی و بینابینی که بیانگر جایگاه و موقعیت هر واحد در ساختار کلی هست استخراج
میشود (تحلیل شبکه) و در بخش دو رابطه بین این معیارها باکیفیت سود سنجیده میشود
(تحلیل رگرسیون).

دادهها ،نمونه و دوره پژوهش
جامعه آماری این پژوهش را شرکتهایی تشکیل میدهند که در سالهای  0931تا 0931
در بازار سرمایه ایران فعالیت داشتهاند و اطالعات آنها در دسترس باشد .درنهایت ،به
ترتیب برای سالهای  0931تا  0931تعداد  ۲01 ،43۲ ،43۲ ،4۲1 ،411 ،401 ،111 ،11۲و
 ۲11شرکت برای بررسی انتخاب شدند (مرحله  .)0از این تعداد شرکتهای موردبررسی
در پژوهش ،با توجه به محدودیتها تنها اطالعات مربوط به کیفیت سود  001شرکت
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( 01۲۲سال-شرکت) برای آزمون فرضیهها در دسترس بود (مرحله  .)۲الزم به ذکر است
فرآیند انتخاب شرکتها طبق جدول  0انجام گرفت.
جدول  .1فرآیند غربالگری دادهها
بخش الف :مرحله 1
09

01

09

09

09

09

09

09

09

 0تعددددددداد کددددددل
شرکتها در بدازار ۲9۲

۲۲9

۲1۲

149

103

130

111

10۲

1۲1

سرمایه
 ۲شددرکتهددایی کدده
اطالعات آن ها در
دسددددترس نبددددوده

()۲۲۲

()039

()01۲

()01۲

()01۲

()033

()011( )031( )۲0۲

است
9

نمونه نهایی

11۲

111

401

411

4۲1

43۲

43۲

۲01

۲11

بخش ب :مرحله 9
محدودیت اعمالشده
 1تعداد کل شرکتهای مشتر

سال  31تا ( 31مرحله )0

تعداد
941

 ۲تعداد شرکتهای فرابورسی

()1۲

 9شرکتهای عضو گروه مالی ،واسطهگری ،بانک و بیمه

()41

 1شرکتهایی که پایان سال مالی آنها پایان اسفندماه نیست

()۲3

 4شرکتهایی که اطالعات آنها (مربوط به کیفیت سود) در دسترس نبوده است

()91

 ۲نمونه نهایی

001

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
برای بررسی فرضیهها و دستیابی به هدف پژوهش ،مدلهای رگرسیونی به ورت زیر
تعری

شده است:

EQ = α + β1Clo_Centrality + β2Deg_Centrality + β3Bet_Centrality + β4Size
(+ β5MTB + β6Lev + β7ROA + β8Quick + ε )0
EQ = α + β1Clo_Centrality + β2Deg_Centrality + β3Bet_Centrality + β4Size
(+ β5MTB + β6Lev + β7ROA + β8Quick + ΣβiIndustry + ΣβiYear + ε )۲
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بر طبق پژوهشهای Godigbe, Chui & Liu, 2018, Mulchandani et al. (2020),

) ،Obeng et al. (2020), Eliwa et al. (2020کاظمی علوم و همکاران ( )0931و شاه
مرادی و طباطبایی نسب ( )0111از مدل )Dechow and Dichev (2002برای محاسبه
کیفیت سود

0

( )EQبهعنوان متغیر وابسته ،از معیارهای مرکزیت درجه

( ،)Deg_Centralityنزدیکی ( )Clo_Centralityiو بینابینی ( )Bet_Centralityبهعنوان
متغیرهای مستقل و بر طبق پژوهشهای مهرانی ،اسکندری و گنجی ( ،)0939حساس یگانه
و امیدی (McNichols (2000), Ghosh & Moon (2010), Duong et al. ،)0939

) (2019از متغیرهای اندازه شرکت ( -SIZEلگاریتق طبیعی ارزش بازار داراییها) ،نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق

احبان سهام ( ،)MTBاهرم مالی ( ،)Levبازده

داراییها ( )ROAو نسبت آنی ( )Quickبهعنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.
جهت استحکام نتایج ،در مدل ( )۲اثرات نعت ( )Industryو سال ( )Yearنیز کنترل شد.
در این پژوهش بر طبق پژوهشهای ( Sankowska and Siudak, 2016, Withers

 )et al., 2018, Taghizadeh et al., 2019از طریق سهامدارانی که تعیینکننده عضو
هیئتمدیره شرکتها هستند ،شبکه روابط هیئتمدیره شرکتهای موجود در بازار سرمایه
به دست میآید؛ بنابراین ،رابطه بین شرکتها بر مبنای سهامدارانی که در هر شرکت عضو
هیئتمدیره تعیین میکنند ،بررسی میشود .به عبارتی ،اگر سهامداری در دو شرکت
تعیینکننده عضو هیئتمدیره باشد باعث میشود بین این دو شرکت بهوسیله آن سهامدار یا
مالک مشتر  ،رابطه شکل بگیرد.
برای تحلیل شبکه هیئت مدیره ابتدا شبکه کل و واحدهای ایزوله (منفرد) موردبحث و
تحلیل قرار میگیرند .سپس ،با کمک شداخ
حاضر در شبکه بررسی میشود .شاخ

هدای خدرد عملکدرد هدر یدک از گدرههدای

مرکزیت که نشاندهنده موقعیت گرهها در داخدل

شبکه است و اهمیت و تأثیرگذاری افراد در شبکه را بررسدی مدیکندد ،یکدی از مهدقتدرین
معیارهای خرد مربوط به تحلیل شبکه تلقی میشود .با استفاده از سه معیار درجه ،نزدیکی و
 .1برای اندازهگیری این شاخص به نمازی و همکاران ( )3131رجوع شود.
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بینابینی میتوان مرکزیت گرههای شبکه را موردبررسی و مطالعه قرار دارد.
در یک شبکه ،مرکزیت درجهیک گره تعداد ارتباطات آن گدره بدا دیگدر گدرههدای
شکلدهنده شبکه را نشان میدهد .بهعبارتی ،در یک شبکه هیئدتمددیره ،درجده مرکزیدت
هر واحد بیدانگر تعدداد روابدط آن بدا سدایر اعضدای حاضدر در شدبکه از طریدق سدهامداران
(سهامدارانی که در آن شرکتها عضو هیئتمدیره تعیین کردهاند) اسدت .گدره یدا

مشتر

شرکتی که از مرکزیت درجه باالیی برخوردار باشد ،عموماً در شبکه بازیگری فعال است و
به هر میزان گره یا شرکتی مرکزیت درجه باالتری داشته باشد از ارتباطات و روابط بیشتری
در شبکه برخوردار و تأثیرگذارتر است ( .)Taghizadeh et al, 2021درجه مرکزیت گدره
 kیدا ( )pkاز طریدق فرمدول  0محاسدبه مدیشدود ( Abbasi, Hossain and Leydesdorff,

:)2012
∑

فرمول ()0

در فرمول  n ،0نشاندهنده تعداد گرههای حاضر در شبکه و ( a)pi, pkدر ورت اتصال دو
گره  piو  pkبرابر  0و در غیر این ورت مساوی فر در نظر گرفته میشود.
شاخ

بینابینی یک گره ،تعداد دفعاتی که آن گره در کوتاهترین مسدیر میدان هدر دو

گدره دیگددر در شددبکه قددرار مددیگیددرد را نشددان مددیدهددد .گددرههددایی کدده از بینددابینی بدداالیی
برخوردارند نقش بااهمیتی را در اتصال شدبکه و گدردش اطالعدات ایفدا مدیکنندد و دارای
موقعیت و جایگاه مرکزی در شبکه هستند .درواقع ،مرکزیت بیندابینی بیدانگر جایگداه یدک
گره (در اینجا شرکت) درون شبکه بهواسطه توانایی آن در مرتبط ساختن دیگدر جرگدههدا،
جفتها ،یا گروهها در شبکه اسدت .بده هرانددازه گدرههدای شدبکه جهدت ایجداد ارتبداط بدا
سایرین به یک گره وابسدته باشدند ،آن گدره در شدبکه دارای قددرت بیشدتری خواهدد بدود.
شاخ

بینابینی گره  kیا ( )pkاز طریق فرمول زیر محاسبه میشود:

فرمول ()۲

∑
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در این فرمول ( )gijبیانگر کوتاهترین مسیر میان اتصال  piو  pjو ( gij)pkبیدانگر کوتداهتدرین
مسیر میان اتصال  piو  pjاست که از  pkعبور میکند.
شاخ

نزدیکی یک گره ،میانگین طول کوتاهترین مسیرهای موجود میان آن گدره و

سایر گرههای حاضر در شبکه را نشان میدهد .گدرههدایی کده از شداخ

نزدیکدی بداالیی

برخوردارند ،در شبکه قدرت تأثیرگذاری بیشتری دارند ،نقش مرکزیتری بازی میکنند و
برای سایر گرهها توانایی دسترسپذیری بیشتری دارند .درواقدع ،مرکزیدت نزدیکدی نیدز در
اینجا بیانگر آن است که یک شرکت چقدر سریع میتواند به شرکتهای بیشتری در شبکه
دسترسی داشدته باشدد .ایدن شداخ

تواندایی کسدب اطالعدات را از طریدق اعضدای شدبکه

منعکس میکندد ( .)Taghizadeh et al, 2021شداخ

نزدیکدی گدره  kیدا ( )pkبدهوسدیله

فرمول  9محاسبه میشود:
فرمول ()9

∑

در این فرمول ( d)pi, pkبیانگر کوتاهترین مسیر اتصال دو گره  piو  pkاست ( Abbasi et

( )al. 2012مرحله  -0تحلیل شبکه).
همچنین ،این موضوع نیز بررسی میشود که شرکتهایی که در شبکه روابط از
موقعیت و جایگاه بهتری برخورداند کیفیت سود آنها به چه ورت است (مرحله -۲
تحلیل همبستگی و رگرسیون).

یافتههای پژوهش
در این بخش یافتههای مربوط به تحلیل شبکه و تحلیل رگرسیونی ارائه مدیشدود .جددول ۲
آمار تو یفی مربوط به پژوهش را نشان میدهد .در بخش اول جدول ،آمارههای مربوط به
ارتباطات بین شرکتها از طریق هیئتمدیره مشدتر

آنهدا ارائده شدده اسدت .بخدش دوم

جدول نیز اختصاص به آمار تو یفی هر یک از متغیرهای پژوهش دارد .طبق اطالعات ایدن
بخش از ایدن جددول ،ارزش بدازار شدرکتهدای موردمطالعده در حددود  9/94برابدر ارزش
دفتری آنها بوده است و تقریباً  41در د از داراییهای این شرکتها از محل بدهی تدأمین
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شده است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
بخش الف :آمارههای توصیفی مربوط به شبکه روابط بین شرکتها در هرسال
سال

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

چارک اول

میانه

چارک سوم

0931

11۲

1/43

0/۲0

4

4

4

0930

111

1/41

0/01

4

4

4

093۲

401

1/41

0/۲4

4

4

4

0939

411

1/13

0/90

4

4

4

0931

4۲1

1/13

0/90

4

4

4

0934

43۲

1/۲۲

0/04

4

4

4

093۲

43۲

1/43

0/11

4

4

4

0931

۲01

1/41

0/13

4

4

4

0931

۲11

4/30

1/4۲

۲

۲

۲

بخش ب :آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

چارک اول

میانه

چارک سوم

EQ

01۲۲

1/0۲1

1/001

1/111

1/13۲

1/011

Closeness

01۲۲

1/1۲9

1/1۲3

1/11

1/10

1/19

Degree

01۲۲

1/9۲

1/0۲

1/۲1

1/9۲

1/93

Betweenness

01۲۲

1/01

1/9۲9

1/11

1/19

1/۲9

Size

01۲۲

01/11

0/41

09/41

01/۲1

04/14

MTBV

01۲۲

9/94

9/01۲

0/۲۲

۲/91

9/11

Lev

01۲۲

1/41

1/011

1/11

1/41

1/1۲

ROA

01۲۲

1/09

1/094

1/19

1/00

1/۲0

Quick

01۲۲

0/13

1/111

0/19

0/90

0/۲۲

شکل شماره  0بیانگر شبکه کلی مربوط به ارتباط شدرکتهدا بدا هدق از طریدق هیئدتمددیره
مشتر

آنها برای سال ( 0931بهعنوان نمونه) است .این شبکه از سه بخش ا دلی ،حاشدیه

و ایزوله تشکیل شده است .شدت رابطه در الیههای مرکزی قویتر از پیرامدون و جایگداه و
موقعیت شرکتها در این ساختار از یکدیگر متفاوت است .واحدهایی که بدا بقیده واحددها
در ارتباط نیستند ،واحدهای ایزوله محسوب میشوند؛ که در حاشیه شکل قرار دارند.
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شکل  .1شبکه کل روابط شرکتها

شکل  .2بخش اصلی شبکه شکل  .7شبکه بر مبنای درجه

شکل  .0شبکه بر مبنای نزدیکی شکل  .5شبکه بر مبنای بینابینی

شکل شماره  ۲بخش ا لی شبکه و شکلهای  9تدا  4بخدش ا دلی را بدر مبندای معیارهدای
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درجه ،نزدیکی و بینابینی نشان میدهند .خروجیهای این سه معیار نیدز نشداندهندده تفداوت
در موقعیت و جایگاه شرکتها در سداختار ارتبداطی اسدت .موقعیدت و جایگداه بهتدر بدرای
شرکتهای مرکزی میتواندد منجدر بده قددرت تأثیرگدذاری بیشدتر ،دسترسدی راحدتتدر و
سریعتر به جریان اطالعات و منابع نسبت به سایرین شود و بر شدرکتهدای پیرامدونی هزینده
بیشتری تحمیل کند .این موقعیت مناسبتر در ساختار ارتباطی مدیتواندد بده دورت بدالقوه
زمینهساز تأثیر یا بهگونهای تعیینکننده رفتار شرکتهای مرتبط به خود باشدند؛ بده ایدن معندا
که این شرکتها بهنوعی میتوانند تصمیقهای مربدوط بده کیفیدت سدود ایدن شدرکتهدا را
تعیین کنند و یا بر آنها اثر بگذارند.
در ادامه این بخش نتایج مرتبط با تحلیلهای رگرسیونی پدژوهش بدرای بررسدی آثدار
کنشگرها در شبکه روابط هیئتمدیره شرکتها بدر کیفیدت سدود آندان ارائده مدیشدود .در
جدول  9نتایج مربوط به برازش مدل رگرسیونی مربوط به فرضیههای پدژوهش آورده شدده
است .همانگونه که در این جدول دیده میشدود ،نتدایج حا دلشدده از آزمدون فرضدیههدا
(الگوی  )0بیانگر این است که بین مرکزیت بینابینی و کیفیت سود رابطده معنداداری وجدود
ندارد؛ اما بین مرکزیت نزدیکی و کیفیت سود رابطه مثبت معنادار وجود دارد .درحدالیکده
بین مرکزیت درجه و کیفیت سود رابطه منفی معندادار وجدود دارد .درمجمدوع نتدایج نشدان
میدهد موقعیت و جایگاه در ساختار روابط میتواند بدهندوعی بدر کیفیدت سدود شدرکتهدا
تأثیرگذار باشد.
بهمنظور بررسی استحکام نتایج فرضیههای مربوط به بررسی تدأثیر جایگداه و موقعیدت
در شبکه روابط بر کیفیت سود شرکتها ،مدلهای پژوهش با کنتدرل اثدرات ثابدت سدال و
نعت نیز آزمون شد تا اطمینان بیشتری نسبت به نتایج حا له کسدب شدود .نتدایج حا دله
(الگوی  )۲نشاندهنده این است که بین مرکزیت بیندابینی و کیفیدت سدود رابطده معنداداری
وجود ندارد ،درحالیکه بین درجده و کیفیدت سدود رابطده منفدی معندادار و بدین نزدیکدی و
کیفیددت سددود رابطدده مثبددت معنددادار وجددود دارد؛ بنددابراین نتددایج حا ددله بددا نتددایج آزمددون
فرضیههای  0تا  9پژوهش مشابه است.
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جدول  .1نتایج رگرسیونی مرتبط با فرضیههای پژوهش
متغیرها
Closeness
Degree

Betweenness
Size
MTBV
Lev
ROA

الگوی 1

الگوی 9

1/9۲1

1/9۲۲

*()4/1۲0

*

()۲/3۲1

-1/411

-0/۲43

**()-۲/۲93

*()-9/319

-1/101

1/101

()-0/914

()0/۲9۲

1/111

-1/111

*()9/319

**

()-۲/1۲1

1/111

1/1119

*()9/103

()1/940

1/01۲

1/909

**()۲/909

*

1/01۲
*()9/3۲1

()1/14۲
1/۲01

*

()1/111

1/109

1/111

()0/1۲1

()4/131

-1/۲۲1

(-1/143

*()-9/1۲0

)-1/39۲

کنترل اثرات ثابت نعت

خیر

بله

کنترل اثرات ثابت شرکت

بله

خیر

کنترل اثرات ثابت سال

بله

بله

R2

1/91۲1

1/۲111

Quick
مقدار ثابت

متغیر وابسته الگوهای رگرسیونی این جدول ،کیفیت سود است؛ نحوه اندازهگیری این متغیر و سایر متغیرهای
استفادهشده در بخش متغیرهای پژوهش آمده است .اعداد گزارششده در پرانتزها ،آماره  tو عدد گزارششده
دیگر ضرایب رگرسیونی است .عالمتهای * و ** به ترتیب معناداری در سطح  1/10و  1/14را نشان میدهند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به تحلیل ساختار شبکه روابط شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران طی
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بازه زمانی  0931-0931پرداخت؛ این روابط از طریق سهامداران یا مالکان مشدترکی ایجداد
شد که در شرکتهای مختل

تعیینکننده عضو هیئتمدیره هستند .همچنین ،کیفیت سدود

شرکتها با توجه به جایگاهشان در شبکه روابط بررسی شد .درواقع ،هدف پژوهش حاضر
پاسخ به این دو سؤال اساسی است :ال ) چه ساختاری بر روابط بدین شدرکتهدا بدر مبندای
اعضای هیئت مدیره مشتر

آنها حاکق است؟ ب) آیا جایگاه و موقعیت در شبکه روابط،

ارتباطی باکیفیت سود دارد؟
یافتههای این پژوهش نشان داد یک ساختار طبقداتی بدر روابدط حداکق (بخصدوص در
بخش ا لی شدبکه) ،شددت رابطده در الیدههدای مرکدزی قدویتدر از پیرامدون و جایگداه و
موقعیت شرکتها در این ساختار از یکدیگر متفاوت است .دسترسی شرکتهدای مرکدزی
نسبت به شرکتهای پیرامونی به منابع و اطالعات سریعتر و با میدانجیهدای کمتدری انجدام
میشود ،این می تواندد هزینده بیشدتری بدر واحددهای پیرامدونی تحمیدل کندد .همچندین ،راه
ارتباطی این شرکتها عموماً از مسیر شدرکتهدای مرکدزی عبدور مدیکندد کده ایدن زمینده
تأثیرگذاری بیشتر شرکت های مرکزی بر کنش مشتر

دیگر شرکتها را فراهق میکندد؛

بنابراین ،شرکتهایی که از موقعیت مناسبتدری در شدبکه روابدط برخوردارندد مدیتوانندد
نقش بازیگران کلیدی را در ساختار حاکق ایفا کنند .الزم به ذکر است این واحدها لزوماً به
هسته شبکه تعلق ندارند؛ یعنی واحدهایی در شبکه موجود است که در سدطوح غیرمرکدزی
قرار دارند اما دارای قدرت تأثیرگذاری باالیی هستند .یافتههای پدژوهش در حدوزه سداختار
ارتبداطی و نقدش بدازیگران کلیددی ،بدا نتدایج پدژوهشهدای ( Sankowska and Siudak,

 )2016, Withers et al., 2018, Taghizadeh et al., 2019مطابقت دارد.
در ادامه ،عالوه بر بخش اول که بررسدی سداختار الگوهدا بدود ،ارتبداط خروجدیهدای
شبکه باکیفیت سود بررسی شده است .هدف ا لی از انجام این کار بررسی رابطده جایگداه
و موقعیت در شبکه ارتباطات باکیفیت سود است .بر اساس نتیجه حا دل از آزمدون فرضدیه
اول بین مرکزیت درجه و کیفیت سود رابطه منفی معنادار وجود دارد .مرکزیت درجهیدک
معیار جامع از تعداد روابط مستقیق یک فرد با دیگران است ( Jackson, 2008, Newman,
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 .)2010با توجه به نتیجه بهدستآمده به نظر میرسدد هرچده یدک شدرکت درفاً از تعدداد
ارتباطات بیشتری برخوردار باشد منجر به پراکندگی بیشتر و تمرکز کمتر شده و بدهتبدع آن
کاهش کیفیت سود را به دنبدال داشدته باشدد .لیبدرمن و آسدابا ( )۲11۲معتقدندد شدرکتهدا
درنتیجه تبادل اطالعات بین آنها الگوهای رفتاری مشابهی دارند .رفتار گلهای مشاهدهشدده
شرکتها را میتوان بدا تئدوری شدبکههدای اجتمداعی توضدیح داد کده پدیشبیندی مدیکندد
شرکتها با اطالعات در

شده از دیگران رفتار میکنند .هیرشدلیفر و تئدو ( )۲119نیدز بده

این موضوع اشاره دارند که شبکهها بهعنوان مجداری انتقدال اطالعدات در مدورد شدیوههدای
شرکتی عمل میکنند که به رفتار گلهای ختق میشود .بیزجک و همکداران ( )۲113نیدز بده
این رفتار گلهای و اثر سرایت اشاره میکنند و معتقدند که احتمال تأثیر این رفتدار از طریدق
شبکههای شرکتی بر کیفیت سود وجود دارد .همچندین ،گودیگبده و همکداران ( )۲101بدر
این باورند با افزایش تعداد ارتباطات ،انتقدال اطالعدات و رویدههدای نادرسدت گزارشدگری
افزایش مییابد و منجر به کیفیت سود پایین در بین شرکتهدای مدرتبط مدیشدود .درواقدع،
معتقدند شبکههای مرتبط بهعنوان کانالهای انتقال برای گزارشدهی سدود باکیفیدت پدایین
عمل میکنند و باعث کاهش نقش نظارتی مدیران میشود.
بر اساس نتیجه حا ل از آزمون فرضیه دوم بین مرکزیت بینابینی و کیفیت سود رابطه
معناداری وجود ندارد .مرکزیت بینابینی ،کنترل یدک عضدو شدبکه بدر جریدان اطالعدات را
نشان میدهد و بهعنوان واسطه تبادل اطالعات بین آنها عمدل مدیکندد ( Jackson, 2008,

 .)Newman, 2010با توجه به نتیجه بهدستآمده به نظر میرسد توان واسطهگری نقشی در
کیفیت سود شرکتها نددارد .گودیگبده و همکداران ( )۲101نیدز بدر ایدن باورندد کده تدأثیر
احتمالی واسطهگری در شدبکههدای مددیران بدر کیفیدت دورتهدای مدالی تحدت شدرایط
مختل

تغییر میکند .از طرفی ،بر مبنای نتیجده بدهدسدتآمدده از آزمدون فرضدیه سدوم بدین

مرکزیت نزدیکی و کیفیت سدود رابطده مثبدت معندادار وجدود دارد .مرکزیدت نزدیکدی بده
کوتاهترین مسیر ممکن یا پیوندی اشاره دارد که دسترسی بده اطالعدات در آن بهینده اسدت.
مرکزیت نزدیکدی میدزان دسترسدی سدریع اطالعداتی سدایر اعضدای شدبکه بده یدک فدرد را
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میسنجد .هرچه یک فرد به منبع اطالعات نزدیکتر باشد ،دسترسی به اطالعات کارآمدتر
و آسانتر است ( .)Jackson, 2008, Newman, 2010با توجه به نتیجه بهدستآمده به نظر
میرسد با افزایش شاخ

نزدیکدی و دسدترس پدذیری بهتدر بده دیگدران و مندابع ،منجدر بده

موقعیت بهتر و تأثیرگذاری بیشتر در شبکه روابط میشود که این موقعیت بهتر کیفیت سدود
باالتری را به دنبال خواهد داشت .گودیگبه و همکاران ( )۲101معتقدند افدزایش دسترسدی
شبکه ،به مدیران امکان دسترسی به اطالعات کاملتدری را بدرای کمدک بده تصدمیقگیدری
آنها فراهق میکند .سهولت دسترسی به اطالعات ،اسدتقالل مددیران را بهبدود مدیبخشدد و
آنها میتوانند نقش نظارتی خود را بهتر ایفا کنند .عالوه بر این ،یک مددیر از شدبکه خدود
بددهطددور فعددال اطالعددات مددرتبط را جمددعآوری مدیکنددد کدده بددرای فرآینددد تصددمیقگی دری
هیئددتمدددیرهای کدده در آن حضددور دارد بهیندده اسددت .همچنددین ،اطالعددات نادرسددت
جمعآوریشده از یکی از اعضای شبکه را میتوان با اطالعات دقیقتر از لیندکهدای دیگدر
در شبکه تصحیح کرد که منجر به یک فرآیند تصمیقگیری فعدال مدیشدود .ایدن مدیتواندد
منجر به انتقال رویههای بهینه گزارشگری شود و کیفیت سود را افزایش دهد .عالوه بر این،
این موضوع میتواند هقراستا با فرضیه نظارت یدا تطدابق ( )Nitkin, 2007باشدد .همچندین،
این یافتهها با نتایج پژوهشهای ( )Roberto & Roberto, 2017, Chahine, 2021مبنی بر
تأثیر جایگاه و موقعیت در شبکه روابط بر کیفیت سود مطابقت دارد.
وجود موانع و محدودیت در مراحل پژوهش جزء جدانشدنی پدژوهش محسدوب
مدیشدود و همدین موضدوع ،بسدتر مناسب برای پژوهشهای آتی را فراهق میکند.
ازاینرو ،این پژوهش نیز از ایدن قاعدده مسدتثنا نبدوده و انجدام آن بدا محدودیتهایی
مواجه بود .درواقع ،عالوه بر مزایایی که از بهکارگیری روش تحلیل شبکه عاید میشود
محدودیتهایی ازجمله محدود شدن این پژوهش به معیارهای پرکاربرد شبکه دراینبین
وجود دارد که میتوان با رفع آنها زمینهسازی پژوهشهای آتی را فراهق کرد .در پژوهش
حاضر ،محدودیتهایی دیگری نیز وجود دارد؛ ازجمله اینکه ساختار ارتباطی از طریق
سهامدارانی که تعیینکننده اعضای هیئتمدیره هستند ،بررسی شد که میتواند در
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پژوهشهای آتی ساختار ارتباطی در سطوح دیگر نیز بررسی شود .همچنین ،در مطالعات
آتی میتواند تأثیر موقعیت و جایگاه در شبکه روابط بر سایر موضوعات ازجمله مدیریت
سود ،هموارسازی سود و غیره نیز موردبررسی قرار گیرد .عالوه بر این پیشنهاد میشود،
روششناسی استفاده شده در این پژوهش ،برای شناسدایی و تحلیدل بازیگران مؤثر در سایر
حوزههای بااهمیت حسابداری نیز استفاده شوند .از طرفی ،با توجه به اهمیت ساختار روابط
و تأثیر موقعیت و جایگاه بر کیفیت سود به کلیه استفادهکنندگان پیشنهاد میشود در
تصمیقگیریهای خود به ساختار ارتباطی حاکق بر شرکتهای موجود در بازار سرمایه و
نقش و تأثیر جایگاه آنها بر کیفیت سود و پیشبرد اهداف شرکت توجه کنند و این ساختار
ارتباطی و نحوه توزیع قدرت را مدنظر قرار دهند.
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عملکرد مالی ،فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی.19-01۲ ،0 ،

شارعپور،محمود .)091۲( .نقش شبکههای اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی ،فصلنامه تعلیق
و تربیت.010 – 0۲4 ،30 ،
شاه مرادی ،نسیق ،طباطبایی نسب ،زهره ( .)0111بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطة نااطمینانی
اقتصادی و مدیریت سود ناشی از اقدالم تعهددی در شدرکتهدای پذیرفتدهشدده در بدورس
اوراق بهادار تهران ،فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی.1۲-۲1 ،)0( 09 ،

فدالحشددمس ،میدرفیا ،اسددکندری ،بهمددن ،عزیدزی ،فرهدداد ،ندوروزی ،محمددد .)0933( .فصددلنامه
مدیریت سرمایه اجتماعی.901-۲31 ،)9( 1 ،
کاظمی علوم ،مهدی ،ختن لو ،محسن ،عبدی ،مصطفی ،جعفری ،مژده .)0931( .بررسی همگرایدی
مدلهای اندازهگیری کیفیت سود ،فصلنامه پژوهشهدای تجربدی حسدابداری-۲0 ،)9( 1 ،
.1۲
مرادی ،مجید ،فرپور ،مریق ،نیک طره منفرد ،سوگل .)0931( .ارتباط کیفیت سود و حقالزحمه
حسابرسی با سیاست تقسیق سود شرکتهای پذیرفتهشدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران،
نشریه چشقانداز حسابداری و مدیریت.0۲-0 ،)۲( 0۲ ،
مصلی ،مهسا ،پیرایش ،رضا ،مظفری ،سعید .)0933( .عوامل مؤثر بدر کیفیدت سدود شدرکتهدای

دارویی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه علمی تخصصی رویکردهدای
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.1۲-۲1 ،)۲3( 1 ،پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری
 هموارسازی، رابطه بین کیفیت سود.)0939( . حمیدرضا، گنجی، قربان، اسکندری، ساسان،مهرانی
.093-001 ،)1۲( 00 ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی،سود و ریسک سهام

 پژوهش و، سرمایه اجتماعی و تبعات آن برای نظریه توسعه.)0911( . دیپا، نارایان، مایکل، ولکا
 نشر: تهران. ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان. از کتاب سرمایه اجتماعی.سیاستگذاری
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