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در بازار سهام در ساختار حاکم  آدیکل گراندبازیا  توان ادعا کرد که ادن شرکت می

 ادران یستند.

 مالکیت  تحلیل شبکه  بازار سهام ادران. :یدیکل یها واژه

 مقدمه
از طریق مددیریت  اهداف شرکت   منظور دستیابی به  حاکمیت شرکتی، سازوکاری است به

کند که منافع همه سهامداران اعم از سدهامداران عمدده    امور شرکت که این اطمینان را ایجاد می

شدرکتی بدا ارزش     کارهدای حاکمیدت   و (. سداز 2961حاجیها و اخالقدی،  شود ) و خرد حفظ می

(. نظدا   2962زاده و همکداران،   برادران حسنستقیمی دارند )مۀ شده برای سهامداران، رابط ایجاد

اطالعداتی بسدیارمهم و    یک منبع های مالی مانند کیفیت گزارش خوب، با افزایش راهبری شرکتی

هدای بهتدری    کندد تمدمیم   گذاران و اعتباردهنددگان کمدک مدی    سرمایه ویژهکاربردی به افراد، ب

 اتخاذ کنند.

ای از روابط تعریف شده که  ارکان راهبری در طیفی گسترده، به صورت شبکه ۀمفهو  اولی

جامعده   و از جمله کارکنان، مشتریان، مرد ،  ذینفعانتنها یک شرکت و مالکان آن، بلکه تما    نه

ت (. همچنین، تعاریف موجدود در خمدوح حاکمید   2936هاشمی و بکرانی، گیرد ) را در بر می

های گسدترده   های محدود در یک سو و دیدگاه گیرند که دیدگاه شرکتی در یک طیف قرار می

های محددود، حاکمیدت شدرکتی بده رابطده شدرکت و        گیرند. در دیدگاه در سوی دیگر قرار می

ای از روابط در  توان شبکه گردد. در طرف دیگر، حاکمیت شرکتی را می سهامداران محدود می

از  ذینفعدان نها بین شرکت و سهامداران، بلکه بدین شدرکت و عدده زیدادی از     نظر گرفت که نه ت

 در ذینفعددان ۀکلیدد و شددرکت قرضدده اوراق دارندددگان جملدده کارکنددان، مشددتریان، فروشددندگان،

 (.2934حساس یگانه، دارد ) وجود شرکت

بنددی آن در   از مقوالت مهدم در حاکمیدت شدرکتی آگداهی از سداختار مالکیدت و درجده       

هدای الز  در اسدتقرار حاکمیدت     تا با اسدتفاده از آن بتدوان اسدتراتژی    استهای استاندارد  مقیاس
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ترکید    (. ساختار مالکیت دارای دو بعد اسدت: 2932نمازی و کرمانی، شرکتی را تدوین نمود )

بده روابدط مالکیدت و کنتدرل در میدان       (1002) 2موبرت و تیدکسسهامداران و تمرکز مالکیت. 

هدای ادادا  و تلفیدق بدین      ها اشاره دارند و معتقدند کده تیییدر میدزان مالکیدت بدر فعالیدت       شرکت

بدازار سدها ، اثدر    هدا بدر یکددیگر و رونددهای      گدذاری شدرکت  تأثیرها، همچنین، قدرت  شرکت

نمدازی و   سدازند.  گذاشته و این روابط در نهایت در شبکه حاکمیت شرکتی خدود را نمایدان مدی   

و  نیدز، بده مدواردی از قبیدت محتدوای اطالعداتی       (2961یزدانی و همکداران ) و  (2961ابراهیمی )

 در ارتباط با مالکیت اشاره کردند. کارایی

گدذاران، ندوعی از    هدا و سدرمایه   از طرفی، بازارهای سها  با توجه بده تعامدت اندوار شدرکت    

(. مطالعداتی کده در   1006، 1هاند  و همکداران  شوند ) های پیچیده چندعاملی محسوب می شبکه

هدای   ای از داده های شبکهالگودهد  است نشان میهای مالی صورت گرفته  سازی دادهالگوزمینه 

رتونددا و همکداران،   های مدرتبط بدا بدازار سدها  اشداره داشدته اسدت )        مالی، به بسیاری از ویژگی

شدود تدا    های واقعی سب  مدی  های پیچیده، در شبکه های مربوط به شبکه (. مشاهده ویژگی1020

بدا  هدا بهدره جسدت.     های پیچیده در تجزیه و تحلیت این شدبکه  وط به شبکههای مرب بتوان از تحلیت

هدا و روابدط بدین اطالعدات و      هدای شدرکت   های حسابداری ویژگدی  این وجود، در اکثر پژوهش

هدا   که ارتباط شرکت (، درحالی2934نمازی و ناظمی، ها بررسی شده است ) های شرکت ویژگی

کنندده در وضدعیت مدالی و رونددهای      تواند اثری تعیدین  می آنهاهای  نسبت به هم فارغ از ویژگی

بازار سها  داشته باشد، که کمتر مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت. بندابراین، بدا توجده بده اهمیدت           

ژوهش حاضدر بده بررسدی    گذاران و اعتباردهنددگان، پد   گیری سرمایه الگوهای روابط در تممیم

 .پدردازد  میدر بازار سها  ایران  آنهاها از طریق مالکان مشترک  ساختار شبکه روابط بین شرکت

است: الف( روابط مالکیتی در بازار سدها  ایدران    سؤالدنبال پاسخ به دو  واقع، این پژوهش به در

 هایی هستند؟ رکتش چه ساختار دراین کلیدی کند؟ ب( بازیگران از چه الگویی پیروی می
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 پژوهش ۀمبانی نظری و مروری بر پیشین
ارتباط بین سهامداران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و 

تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران  عد های سهامداران و مدیران، و  کنترل، تفاوت هدف

گدردد. رابطده    وسیله تئوری نمایندگی بیان می به( که این تضاد منافع 1003، 9دی) شود یمناشی 

که به موج  آن یک یا چند شخص )مالدک یدا    شود یمنمایندگی به صورت قراردادی تعریف 

مالکان(، شخص دیگری )نماینده( را برای اجرای بعضی خدمات از جان  خود به کدار گماشدته   

(. سداختار مالکیدت   2626، 1ن یمکلو  4جنسن) کنند یمفویض را به وی ت یریگ میتممو اختیار 

تواند بده عندوان مالکیدت سدهامی معرفدی شدود کده بده وسدیله مددیریت شدرکت، کارکندان،              می

(. 1004، 6ووشدود )  ها و سدهامداران خدرد نگهدداری مدی     سهامداران عمده بیرونی، سایر شرکت

دهند و  مدیره را تشکیت می تاها بر اساس تفاوت در ویژگی ساختار مالکیت، ترکی  هی شرکت

و  2گورونلدو گیدرد )  های شدرکت شدکت مدی    ها و سیاست مدیره، استراتژی تادر نتیجه تشکیت هی

 (.1020، 3گورسوی

کنتدرل   تشدان یمالک، بر شرکت تحدت  تشانیمالک زانیممالکان، با توجه به  یبرخاز آنجا که 

عنمدر بدالقوه مهدم     کید ( تشانیمالک زانیممالکان و  یها یژگیو) تیمالکدارند، ساختار  یمؤثر

و کنتدرل   تیمالک انیم شتریب یپوشانکه هم  میکناست فرض  یمنطقاست.  یشرکت تیحاکمدر 

، تید مالک انید مارزش شرکت گدردد. رابطده    شیافزا جهینتمنجر به کاهش تضاد منافع و در  دیبا

شدرکت   ریمدد  یسدو از  تید مالکحال داشتن  نیااست، با  دهیچیپ اریبسکنترل، و ارزش شرکت 

کده   ییجدا  آن، از نیاو سهامداران کمک کند. با وجود  رانیمدمنافع  ییهمسوبه بهبود  تواند یم

 رانیمدد بده   تواندد  یمد  شدتر یب تید لکماو سهامداران کامالً بر هم منطبق نشده است،  رانیمدمنافع 

 یبرا تواند یم یعنیشدن بدهد،  مهیجرهایشان بدون ترس از  هدف یریگیپ یبرا یشتریب یآزاد
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بده تدوازن    یبسدتگ بدر ارزش شدرکت    رانیمد تیمالک یینها ریتأث، نیبنابراباشد.  یسنگر رانیمد

 (.2936حسینی، دارد ) یریسنگرگو  یهمسوسازاثرات  انیم

کننددگان در   مشارکت نیروابط متقابت ب جیکننده نتا سها  منعکس یرفتار بازارهااز طرفی، 

 شیمنجدر بده افدزا    یروابدط متقدابل   نیدر حداکثرکردن منافع خود دارند. چند  یبازار است که سع

از  یسدها  درک بهتدر   یدر بازارهدا  یا شدود. اثدر شدبکه    یمد  یمدال  یدر رفتار بازارها یدگیچیپ

نشدان   ن،یهمچن کند، یم هیبه اطالعات دارند، ارا یدر مورد رخدادها دسترس رادچگونه اف که نیا

. دهدد  یمد قرار  تأثیرالعمت افراد نسبت به رخدادها، بازار سها  را تحت  که چگونه عکس دهد یم

زمدان نقدش    یدر طد  آنهدا سها  و تکامدت   یبازارها یساختار داخل یشبکه در آشکارساز تیتحل

و  هدا  شدرکت  انید و کنترل در م تیروابط مالکهمچنین، (. 1022و کومارسرکار،  یبابورو) دارد

بدازار سدها ، اثدر     یو رونددها  گریکدد یهدا بدر    شرکت یگذارتأثیرقدرت بر  تیمالک زانیم رییتی

مدوبرت و  ) سدازند  یم کارآشخود را  یشرکت تیدر شبکه حاکم تیروابط در نها نیگذاشته و ا

 .(1002، دکسیت

 یکددیگر  بده  را جهدان  سراسر در اشخاح و ها گروه ها، سازمان اجتماعی، های شبکه تحلیت

کند و روشی علمی برای تبدیت مفاهیم و الگوهای ساختاری روابط اجتمداعی، فدردی    می متمت

 ،شدبکه  لگدران یتحل یاصدل  عالقده  واقدع،  در گیری است. اندازههای قابت درک و  و ... به شاخمه

 دهدد  یم وندیپ هم به را جامعه( یجمع و یفرد) یاعضا که است ییوندهایپ ینیع یالگو یبررس

هددای ریاضددی اسددت کدده در فراینددد  ای از الگددوریتم مجموعدده شددبکۀ اجتمدداعی .(2931 ،تددزریر)

(. ایدن  1021کومدار و جدان،   شدود )  هدا از آن اسدتفاده مدی    دیدارسازی ارتباطات بین موجودیدت 

هدا و هدر موجودیدت دارای داندش یدا       هدا، رایانده   هدا، سدازمان   توانند افراد، گروه ها می موجودیت

)کده پیوندد    آنهاشوند و ارتباطات بین  نامیده می 6ها در شبکه گره موجودیت اطالعات باشد. این

(. ایده اصدلی در  1024کانستانتین، شود ) ها نشان داده می نا  دارد( از طریق رسم خطوط بین گره
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زی  ارزاندی و  این مبحث این است که هر موجودیت در شبکه با موجودیت دیگر ارتباط دارد )

 (.2961همکاران، 

 تعریدف  خطدوط  وسدیله  بده  متمدت  هدای  گدره  از ای مجموعده  عندوان  بده  شبکه در واقع یک

 متمدت  یکددیگر  بده  را کنشدگران  22هدا  یدال  یدا  روابط هستند. 20کنشگران معموالً ها گره. شود می

 ،21همکاران و گارتون) دهند قرار تأثیر تحت را شبکه پویایی تواند می آنها از کدا  هر که کرده

 ندوعی  گدذاران،  سرمایه و ها شرکت انوار میان تعامت به توجه با سها  بازارهای طرفی، از (.2666

 ای شدبکه  عندوان  بده  تواندد  مدی  مدالی  بازار یک اصت، در. شوند می محسوب پیچیده های شبکه از

 آنهدا  ۀکنندد  متمدت  هدای  لبه و( سها  مانند) مالی نهادهای بیانگر ها گره آن در که شود داده نشان

 مشداهده (. 1001 ،24همکداران  و بگینسکی و ؛2666 ،29مانتگنا) است آنها بازده بین ارتباط بیانگر

 از بتدوان  تدا  شدود  مدی  سدب   واقعدی  هدای  شدبکه  در پیچیدده،  هدای  شدبکه  بده  مربدوط  های ویژگی

 .جست بهره ها شبکه این تحلیت و تجزیه در پیچیده های شبکه به مربوط های تحلیت

گدره   اید نقطده   کید سداده رسدم شدده کده هدر حدرف        اریشبکه بس کی، 2شمارۀ  شکتدر 

کده   دهندد  ی. خطوط متمت به حروف نشدان مد  دهد یدر شبکه را نشان معنوان مثال، شرکت(  )به

. مفهدو   عنوان مثال، مالدک مشدترک(   )به اند متمت شده گریبه همد یا ژهیو ینقاط با الگوها نیا

، 2شدمارۀ   شکتدر  نیشبکه است و بنابرا یژگیو نیداللت بر ا یبرا یمیدا وهیش نیتر مهم وندیپ

، (wAC؛ Cو  A)مالدک مشدترک    A-C، (wBA؛ Aو  B)مالک مشترک  B-A نیب ییوندهایپ

A-D  مالک مشترک(A  وD ؛wAD) ،B-E    مالدک مشدترک(B  وE ؛wBE) ،D-C   مالدک(

اسدت   ازید ، وجود دارد. نه تنهدا ن (wED؛ Dو  E)مالک مشترک  wDC) ،E-D؛ Cو  Dمشترک 

ارتباطدات   یستیدرباره چ ییها دهیا دیاز شبکه که به هم متمت هستند شناخته شود، بلکه با ینقاط

 .شود انیب زینقاط ن نیا نیب
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 ساده ۀنمودار شبک .1 شمارۀ شکل
 هدای  پدژوهش  بیشدتر  در. شدود  داده نشدان  مداتریس  بدا  تواند می همچنین پیوندها بندی شکت

 زیداد  هدا  گدره  تعدداد  وقتدی  عدالوه،  بده . شود می ایجاد واقعی شبکه نمودار از قبت ماتریس شبکه،

 در ارتباطدات  پیچیددگی  فهدم  بدرای  تواندد  مدی  ماتریس. است بهتری شیوه معموالً ماتریس باشد،

 شدبکه  از اسدتفاده  بدا  را مداتریس  یدک  منطدق  ،1شدماره   شکت. باشد مفید خیلی نمودار با مقایسه

 تواندد  مدی  هدایی  مداتریس  چندین  ریاضیات. دهد می نشان 2شمارۀ شکت  در شده ارایه ساده بسیار

 بدرای  تواندد  می شد ساختاربندی ماتریس که این محض به امکان، صورت در. باشد پیچیده بسیار

 .گیرد قرار استفاده مورد 2شمارۀ  نمودار شبیه چیزی ،(گراف) هندسی شکت یک ایجاد

 همبسدتگی  و مدالی  هدای  شبکه در ساختاری های ویژگی مطالعه به (1006) همکاران و سوما

 مطالعده  ایدن  در شده گرفته نظر در مالی های شبکه. پرداختند ها شبکه گونه این در ها شرکت میان

 سداختاری  هدای  ویژگدی . دو ایدن  اشدتراک  و گدذاری  سدرمایه  شبکه ها، تراکنش شبکه از عبارتند

 شدده  محاسبه ها شبکه این روی بندی خوشه ضری  و مسیرها طول میانگین درجات، توزیع شامت

 هدای  شدبکه  در ورشکسدتگی  احتمداالت  بدین  همبستگی و فروش بین همبستگی آنها سپس. است

 دنیدای  ویژگدی  هدا  شدبکه  ایدن  کده  داد نشدان  آنها پژوهش نتایج. دادند قرار بررسی مورد را مالی

 بسدتگی  هدا  شرکت فروش بین همبستگی همچنین،. هستند دارا را مقیاس بی های شبکه و کوچک
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 بدین  همبسدتگی  که حالی در دارد،( ها تراکنش شبکه یا گذاری سرمایه شبکه) شبکه نور به زیادی

 .ندارد بررسی مورد شبکه نور به زیادی وابستگی ورشکستگی احتمال

 

 

 

 

 

 

 
 

 یک ماتریس ساده .2 شمارۀ شکل

 ایتالیدا  بدازار  در گدذاران  سدرمایه  میان ارتباطات خود پژوهش در (1020همکاران ) و رتوندا

 مفهدو   دو مطالعده  بده  آنهدا . دادندد  قدرار  بررسی مورد را ای شبکه تحلیت قال  در ،1003 سال در

 و پیچیدده  هدای  سیسدتم  رویکدرد  دو از و پرداختندد  مدذکور  شبکه از استفاده با کنترل، و مالکیت

 نتدایج . کردندد  استفاده گذاری سرمایه شبکه مختلف عناصر به اشاره منظور به عملیات در تحقیق

. هاسدت  شدرکت  سایر از بیشتر ثروتمندتر، های شرکت سها  سبد تنور که داد نشان آنها پژوهش

 تعدداد  تنها مالک ها شرکت اال  که دهد می نشان مالکیت و پرتفوی تنور میان مثبت همبستگی

 دهد می نشان مالکیت و سرمایه میان کوچک اما مثبت همبستگی. هستند ها شرکت سایر از کمی

 است. کلی سرمایه از بیشتر مالکیت با خروجی درجه ارتباط نسبت

 جهدانی  سدط   در شرکت کنترل و شبکۀ مالکیت بررسی به پژوهشی در (1020) گالتفلدر

 سداختار  اسدت؟  چگونده  کنتدرل  توزیدع  که بود سؤال این به پاسخ دنبال به پژوهش این. پرداخت

 رابطده  وی هسدتند؟  کسدانی  چده  اقتمداد  کلیددی  بدازیگران  پیوسدته؟  هم به یا است مجزا کنترلی
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 بده  همچندین، . نمدود  تعریف شبکۀ مالکیت عنوان به را آن و کرد بررسی را سهامداری چندجانبه

. شدد  می کشف کنترل جریان آن در که پرداخت مالکیت های شبکه توپولوژیکی ساختار بررسی

 مسدتقیم  ارتباطدات  ها، وزن شامت جزییات سطوح همه منظورکردن با و شبکه تحلیت از استفاده با

( عامدت ) کارگزاران ترین مهم توانست ها گره به شده داده تخمیص ایرتوپولوژیکی متییرهای و

 کده  آنگلوساکسدون  کشدورهای  در کده  داد نشدان  پدژوهش  ایدن  نتایج. کند شناسایی را اقتمادی

 کنتدرل  دارد، سدهامدار  زیدادی  تعدداد  دسدت  در بدودن  پراکنده به تمایت محلی سط  در مالکیت

 در امدا . دارد قدرار  سدهامداران  از کمدی  خیلدی  تعدداد  دسدت  در جهدانی  سط  در و بوده متمرکز

 است. برعکس دقیقاً اروپایی کشورهای

بدازار سدها  یوندان     شدبکه در پدژوهش خدود بده تحلیدت      (1021) 21دیمیتریوس و وسدیلیوس 

هدای یوندانی از قدانون خاصدی پیدروی       به دنبال این بودند که آیا شدرکت  آنهاپرداختند. در واقع 

همده   آنهدا ها بررسدی کنندد. در پدژوهش     کنند و همچنین نقش بازیگران مهم را در این شبکه می

)یک سال قبت و در طول بحران اقتمدادی فعلدی(    1021تا  1002های  سها  بازار یونان برای سال

وابدط سدها  را بده تمدویر بکشدد را      ی که بتواند رالگویوهش خود در پژ آنهادر نظر گرفته شد. 

هدا   های مختلف با توجه به میزان ارتباط میان سها  ایجاد شده است. این شبکه کردند. شبکهارائه 

نشان  آنهاهستند. نتایج پژوهش  شبکۀ اجتماعیقابت مشاهده و ارزیابی با استفاده از روش تحلیت 

گذار بزرگ یدا اوضدار و    کم عمق است و به راحتی توسط چند سرمایه داد که بازار سها  یونان

 گیرد. قرار می تأثیراحوال اقتمادی تحت 

در مطالعه خود این موضور را بررسی کردندد کده چگونده     (1023ه )نگر دستخوان و شمس

 یبدر مبندا   یسداز  هیشدب  الگدوی شود. همچنین، یدک   ساختار مالکیت در بازارهای مالی فراگیر می

 آنهدا کردندد. نتدایج پدژوهش     یمعرف کاتیستمیس سکیر یرخدادها تیتحل یبرا یشبکۀ مالکیت

 یبدرا و  گدذارد  یمد  تدأثیر  یمال یها ستمیدر س یساختار شبکه بر احتمال و گستردگنشان داد که 
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 یهدا  یرید گ در انددازه  یا ظده مختلف پارامترها باعث تفاوت قابدت مالح  ریقادهر ساختار شبکه، م

و  هید در تجز یشدنهاد یپ یالگدو دهدد کده   ینشدان مد   جینتاهمچنین،  .شوند یم کیستمیس سکیر

 کیسدتمات یمهم س یها شرکت ییشناسا ی،مال یدر بازارها سرایتو  کیستماتیس سکیر تیتحل

 .مناس  است، دهد یرخ م هیاول یکه شکست ها یو برآورد از دست رفتن بازار زمان

 حسدابداری  اطالعداتی  های سیستم» عنوان تحت ای مطالعه در (2961همکاران ) و خواجوی

 شبکۀ اجتمداعی  تحلیت چگونه که پرداختند موضور این بررسی به «اجتماعی های شبکه تحلیت و

 و خواجدوی . کندد  مدی  کمدک  حسدابداری  اطالعداتی  هدای  سیستم از کنندگان استفاده ارزیابی به

 هدای  سیسدتم  در اجتمداعی  هدای  شدبکه  تحلیت از استفاده موارد پژوهش این در (2961) همکاران

 دادند. نشان را حسابداری اطالعاتی

 های پژوهش سؤال
در بازار سها  ایدران اسدت.    شبکۀ مالکیتطور که گفته شد هدف این پژوهش تحلیت  همان

 شده است: یطراح ریز یها به هدف پژوهش، سؤال دنیرس یبرا

 در بازار سها  به چه صورت است؟ یتیروابط مالک یالگوها. 2

 . بازیگران کلیدی در الگوهای روابط مالکیتی چه واحدهایی هستند؟1

 روش پژوهش

 کدرد یرو از اسدتفاده  بدا  و یتجربد  شبه نور از آن پژوهش طرح. است یکاربرد پژوهش نیا

 شدود  یمد  اسدتفاده  یزمدان  یدادیرو پس روش از. است( گذشته اطالعات قیطر از) یدادیرو پس

 یدسدتکار  امکدان  ،نید ا بر افزون. پردازد یم موضور یبررس به دادهایرو وقور از پس محقق که

 .(2936 ،ینماز) ندارد وجود مستقت یرهایمتی

 پژوهشدی  شدده،  تحلیدت  و آوری جمدع  هدای  داده نور اساس بر پژوهش این دیگر، طرفی از

هدای   رویکدرد اصدلی ایدن پدژوهش نیدز، اسدتفاده از تکنیدک       . اسدت  شدبکه  تحلیدت  ندور  از کمی
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شناسی( است کده بده کمدک جبدر      ای از توپولوژی )مکان گرافیکی مبتنی بر نظریه گراف )شاخه

شبکه، به طدور تمدویری یدا    ها( در یک  دهد انگاره روابط بین کنشگران )گره ماتریس اجازه می

جبری و منطقی مورد مطالعه قرار گیرد. مفاهیم مورد استفاده در این نظریه گره )نقطه(، خدط یدا   

 .باشند( است لبه، جهت خط، عالمت خط، مسیر، فاصله مسیر، نقطه قطع پت، اتمال و ایره می

 روش تحلیل شبکه

 کنشدگران  میدان  رابطده  الگدوی  و ارتباطدات  سداختار  گردد می تالش شبکه تحلیت روش در

 در گدراف  نظریده  بدر  مبتندی  سداختاری  هدای الگو از گیدری  بهدره  بدا  و گرفتده  قرار استخراج مورد

 در دهدد،  مدی  نشدان  نقاط با را شبکه در فعال کنشگران و خطوط با را ارتباطات این که ریاضیات

 این از سازی شبیه نوعی به و گذاشته نمایش به نقاط و خطوط از ای مجموعه یا گراف یک قال 

 هددف  بدا  شدبکۀ اجتمداعی   تحلیدت  گفدت  تدوان  مدی  ،بندابراین . نماید ارائه آن الگوی و ارتباطات

 ها داده این اجتماعی، علو  در. پذیرد می صورت(« ارتباطی) ای رابطه» های داده تحلیت و ساخت

. دهدد  مدی  قدرار  مددنظر  را( باشدد  سدازمان  یدا  گروه فرد، خواه) کنشگران بین اجتماعی ارتباطات

 تمرکدز ( هدا  گره) کنشگران بین( خطوط) ها رابطه از ای مجموعه تحلیت بر شبکۀ اجتماعی تحلیت

 ارتباطدات  ایدن  ساختاری های ویژگی و ارتباطات ساختاری الگوی بازشناسی درصدد و نماید می

 کده  اسدت  ایدن  نظریده شدبکه   اولیه اصول از یکی (.1020 ، ادواردز) است آن های زیرمجموعه و

 تدأثیر  مجموعده  کت و آنها رفتارهای بر یکدیگر کنار در کنشگران یا اجزا گرفتن قرار چگونگی

 کندار  در متفداوت  شکلی به کنشگران و اجزا اگر که سازد می متاثر ای گونه به را واقعیت و داشته

 .دادند می رخ دیگر نحوی به اتفاقات و شد می خلق متفاوت واقعیتی گرفتند می قرار یکدیگر

 تحلیت الفبای عنوان توان می که شبکۀ اجتماعی تحلیت روش در استفاده پر مفاهیم از برخی

 :اند شده تعریف زیر در گذاشت، آنها بر را شبکۀ اجتماعی
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 افدراد  دیگر با ارتباطی های گره فرد هر که دارد تاکید حقیقت این بر«  شبکه» مفهو : شبکه

 گدره  دیگدران  از زیادی یا و متوسط کم، عده به خود نوبه به آنها از کدا  هر که افرادی با دارد،

 .(2664 ، فاوست و واسرمن) اند خورده

 هدای  گره و ارتباطات کنشگران، از ای مجموعه به« اجتماعی شبکۀ» عبارت: اجتماعی شبکۀ

 ایدن  بدرای  ییالگدو  طراحدی  بدا  کرد خواهد تالش شبکه گر تحلیت. دارد اشاره آنها میان ارتباطی

 همکداران،  و دندوی  و ؛2664 فاوسدت،  و واسدرمن ) بکشدد  تمدویر  بده  را گدروه  سداختار  روابط،

1001). 

 ها، گروه افراد، توانند می ها گره. شوند می نامیده گره شبکه در دخیت عوامت یا افراد: ها گره

 .باشند کشورها حتی و ها سازمان

 .نامند می رابطه یا پیوند را ها گره بین ارتباط: پیوندها

 .شود می گفته لبه یک آنها به مجمور در که شود می گره دو شامت پیوند هر: لبه

: برای تحلیت روابط اجتماعی نیاز به بدازنمود و الگدوی صدریحی در خمدوح ایدن      26نگاره

، درک شدود و در  شدود  یمد صحبت  اش دربارهچه را که  روابط اجتماعی است تا از آن طریق آن

نتیجه، به ابزار و نظریه برای تحلیت این روابط نیاز است تا در راستای پیشرفت به ما کمک نماید. 

، را که به عنوان گدره و  ها سازمانیا  ها انساننظیر  یا یالتفات یها ممداقکنشگران؛ یعنی  توان یم

اجتمداعی رسدم کدرد     شدبکۀ بده صدورت نگداره یدا      ابندد ی یمد نمدود   ها خطروابط را که به عنوان 

 (.1000اسکات، ؛ و 1001دنوی و همکاران، ؛ 2664واسرمن و فاوست، ؛ 2933میرزایی، )

 23یا رابطده  یهدا  داده و 22خموصدیتی  یهدا  داده ،هدا  داده اصلی گونه : دویا رابطه یها داده

 و گروه( قرارها و ها وستیپ) ضمائم اتماالت، ،ها گره ارتباطات، شامت یا رابطه یها داده، است

 فدردی  عدامالن  هدای  ویژگدی  به تواند ینم و ساخته مرتبط دیگر فرد به را فردی که است جلسات

 کدنش  سداختار  مربدوط بده   هدای  پژوهش ۀداداترین  اصلی یا رابطه یها دادهیابد؛  تقلیت صرف
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 بدا  تواندد  یمد  سداختاری  یهدا  داداه بنابراین ،کنند یم خلق را ساختارها اجتماعی هستند. روابط،

 متدون  االد   شدده،  گفتده  مدوارد  گردد. برعکس برطرف یا رابطه یها داده تحلیت و یآور جمع

 یهدا  داده روی بدر  پدژوهش  بدرای  متییدری  یهدا  تید تحل بدر  پژوهش، یها روش مورد در موجود

 نیتدر  مهدم اولدین و  (. 1001دندوی و همکداران،   ؛ و 1000اسدکات،  ) اند شده متمرکز خموصیتی

متشدکت   یا شدبکه  یها دادهاین است که  ها پژوهشو دیگر  شبکۀ اجتماعی یها دادهتفاوت میان 

واسدرمن و فاوسدت،   ) از کنشدگران اسدت   یا مجموعده از آزمون یک یا چند نور رابطه در میدان  

2664). 

های موجدود در شدبکه نیدز بدا      عالوه بر تحلیت کلی شبکۀ مالکیت، عملکرد هر یک از گره

تدرین مفداهیم    گیرد. مرکزیت که یکی از مهدم  های خرد مورد بررسی قرار می استفاده از شاخص

پدردازد.   شود، به مطالعه اهمیت و تأثیرگذاری افراد در شدبکه مدی   محسوب می شبکهخرد تحلیت 

شاخص درجه، بینیت و نزدیکی مورد مطالعه  9شبکه را می توان با استفاده از  های مرکزیت گره

دهنده تعداد ارتباطدات آن گدره    قرار داد. درجه مرکزیت یک گره در یک شبکۀ اجتماعی نشان

دهندده شدبکه اسدت. بده عبدارت دیگدر، در یدک شدبکۀ مالکیدت درجده            های تشکیت با سایر گره

اد روابط وی با سایر اعضای حاضدر در شدبکه از طریدق مالکدان     دهنده تعد مرکزیت هر فرد نشان

 شود: ( از طریق فرمول زیر محاسبه میpkیا ) kمشترک است. درجه مرکزیت گره 

∑
1=

),(=)(

n

i

kiKD PPaPC  

گره  صورت اتمال دودر  a(pi , pk) و شبکههای موجود در  تعداد گره n در فرمول فوق

pi  وpk  صورت معادل صفر است.و در ایر این  2معادل 

مسیر میان هدر   نیتر کوتاهآن گره در  کهبیانگر تعداد دفعاتی است  گره کیشاخص بینیّت 

گدردش   هدای دارای بینیّدت بداال نقدش مهمدی در      گیدرد. گدره   مدی  قدرار  شدبکه دو گره دیگدر در  
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شداخص  . برخوردار هستند شبکهدر  یمرکز از جایگاهی و کنند یمایفا  شبکهاتمال  و اطالعات

 :شود فرمول زیر محاسبه می از طریق( pk) یا kبینیّت گره 

kji
g

Pg
PC

n

i ij

kij

KB ≠≠;
)(

=)( ∑
1<

 

 ترین مسدیر میدان   کوتاهgij (pkو ) pjو  piمسیر میان اتمال  نیتر کوتاه (gij) در این فرمول

 گدره بیدانگر میدانگین طدول     کید  یکد ینزد گدذرد. شداخص   مدی  pkاز  کده است  pjو  piاتمال 

 هدای  اسدت. گدره   شدبکه هدای موجدود در    مسیرهای موجود میان آن گره و سایر گدره  نیتر کوتاه

 نقددش ،برخوردارنددد شددبکهگددذاری بیشددتری در تأثیربدداال، از قدددرت  یکددینزد دارای شدداخص

 .هدا دارندد   سدایرگره  پدذیری بیشدتری بدرای    و قابلیت دسدترس  کنند میایفا  شبکهدر  یتر یمرکز

 :شود طریق فرمول زیر محاسبه میاز ( pk) یا kگره  یکینزدشاخص 

∑
1=

1),(=)(

n

i

kiKC PPaPC  

عباسدی و  اسدت )  pkو  piمسدیر اتمدال دو گدره     نیتدر  کوتداه  d(pi , pk) در ایدن فرمدول  

 (.1021، همکاران

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

 (1020همکداران )  و رتوندا، (1006) همکاران و سوما های پژوهش طبق بر پژوهش این در

 شدبکۀ مالکیدت   آوردن دسدت  بده  بدرای درصد مالکیت و اسامی مالکدان   از (1020) گالتفلدرو 

هدا بدر    بندابراین، رابطده بدین شدرکت     .اسدت  شده استفاده موجود در بازار سها  ایران های شرکت

 ،شود. در واقع اند، بررسی می گذاری کرده سرمایه شرکتمبنای سهامدارانی )مالکان( که در هر 

باشد موج  برقراری رابطه بین ایدن دو شدرکت از   مالکیت داشته دو شرکت  دراگر سهامداری 

ی، شدبکۀ کلد  در مورد ، تشبکۀ مالکیبرای تحلیت  شود. طریق آن سهامدار یا مالک مشترک می

واحدهای ایزوله، شبکه بر مبنای نزدیکی، نزدیکی، شبکه بر مبنای بینیت، بینیت، شبکه بر مبندای  
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مربدوط بده شداخص مرکزیدت هسدتند ایدن        یارهدا یمعدرجه و درجه )درجه، نزدیکی و بینیت از 

 شود. ت میبحث و تجزیه و تحلیهای خاح در داخت شبکه دارد(  شاخص اشاره به موقعیت گره

 مورد مطالعه و نمونه ۀها، دور داده

 ایدن  در. اسدت  ایدران  موجدود در بدازار سدها     یها شرکت ۀیکل، پژوهش نیا یآمار ۀجامع

 اطالعدات  و داشدته  تید فعال بدازار سدها    در 2960-2964 ۀباز در کهی های شرکت ۀکلی، پژوهش

، شدرایط  بده  توجده  بدا  ندابراین، ب. شدود  نمی انجا  گیری نمونه و شود می بررسی، باشد موجود آنها

 بدرای  2964تدا   2960هدای   به ترتی  مربدوط بده سدال    شرکت 111، 101، 414، 412، 161 تعداد

اطالعداتی سدازمان    یها بانکها و اطالعات مورد نیاز عمدتاً از طریق  داده شدند. انتخاب بررسی

 روش از اسدتفاده  بدا . همچندین،  اندد  شده یآور جمعآورد  ره افزار نر بورس اوراق بهادار تهران و 

 .گیرد می قرار تحلیت و تجزیه مورد نتایج شبکه تحلیت

 های پژوهش یافته

هدا   شدرکت بدین   مدالکیتی روابدط  بده تحلیدت شدبکه    طور که گفته شد در این پدژوهش   همان

به عندوان نمونده شدبکه مربدوط بده       6و  1، 4، 9های  )الز  به توضی  است شکت شود پرداخته می

 دهد(. را نشان می 2964سال 
 آمار توصیفی

جددول   در پدژوهش  الگوهدای  در اسدتفاده  بدرای  مطالعه مورد کمی های داده توصیفی آمار

هدا از طریدق    ها مربوط بده ارتباطداتی هسدت کده بدین شدرکت       این آماره. است شده ارائه 2شمارۀ 

 شود. برقرار می آنهامالکان مشترک 
 پژوهش ۀطی دور آمار توصیفی متغیرها .1شمارۀ  جدول

 2960 2962 2961 2969 2964 

 96/1 64/1 09/6 22/6 21/6 میانگین

 1 1 1 1 1 میانه

 21/9 42/9 16/9 96/9 96/9 انحراف معیار
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 2960 2962 2961 2969 2964 

 2 2 2 2 2 حداقت

 26 26 26 26 26 حداکثر

 1661 1399 1293 1126 2263 مجمور

 111 101 414 412 161 تعداد مشاهدات  

دهد که در هر سال ارتباط بین چند شدرکت بررسدی شدده اسدت.      تعداد مشاهدات نشان می

وجدود  هدای مختلدف    دهنده جمع تعداد مالکانی هست که در هدر سدال در شدرکت    مجمور نشان

دهدد   اند(. میدانگین نشدان مدی    گذاری کرده های مختلف سرمایه دارد )سهامدارانی که در شرکت

دهندده   که در هر سال و در هر شرکت به طور میانگین چندد مالدک وجدود دارد. حدداکثر نشدان     

متعلق به بانک کارآفرین، بیمده   2960شرکتی است که بیشترین تعداد مالک را دارد که در سال 

توسعه اقتمادی آرین، سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری، فوالد آلیاژی ایدران  نوین، 

متعلددق بده سددرمایه گددذاری پدارس آریددان، سددیمان داراب، عمددران و    2969و همکداران سیسددتم،  

متعلدق بده بیمده اتکدائی ایرانیدان، سدرمایه        2964سازندگی استان قزوین و فوالد آلیداژی ایدران و   

ی و گردشگری، سیمان داراب و عمران و سازندگی اسدتان قدزوین اسدت.    گذاری میراث فرهنگ

متعلدق بده    2960دهنده شرکتی است که کمترین تعداد مالدک را دارد کده در سدال     حداقت نشان

ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری مسکن تهران، کشتیرانی والفجر، مرغ اجدداد زربدال و نفدت    

ستان فارس، سدرمایه گدذاری خراسدان جندوبی، سدرمایه      گذاری ا متعلق به سرمایه 2962سپاهان، 

گذاری کشتیرانی، سرمایه گذاری مسکن شمالیرب و نفدت   گذاری سیستان و بلوچستان، سرمایه

متعلق به پاالیش نفت جی، سرمایه گذاری استان فارس، سرمایه گذاری خراسدان   2961سپاهان، 

ستان و بلوچستان، سرمایه گذاری صدر گذاری سی جنوبی، سرمایه گذاری دارویی تأمین، سرمایه

هدا ذکدر نشدده اسدت(.      به علت تعداد باال برای بقیه سالها  نا  شرکتتأمین و نفت سپاهان است )
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فراوانی تعداد مالکدانی کده در    2964تا  2960دهد که از سال  می نشاندر مجمور آمار توصیفی 

 اند روند صعودی داشته است. گذاری کرده هر شرکت سرمایه
 شبکۀ کل

ها با هم از طریق مالکان مشترک  ی مربوط به ارتباط شرکتشبکۀ کلبیانگر  2شمارۀ شکت 

از سده بخدش تشدکیت شدده اسدت: اصدلی، حاشدیه و         عمومداً ها  شبکه مربوط به شرکتست. آنها

ایزوله. تعداد واحدهای حاشیه و ایزوله نسبت به بخش اصلی بسیار کدم اسدت، ایدن بددین معندی      

هایی کده بدا دیگدران ارتبداط نداشدته       ها با هم ارتباط دارند و تعداد شرکت شرکت است که اکثر

  های ارتباطی مختلف وجود دارد. هایی با درجه باشند اندک است. در بخش اصلی شرکت

 
 

 شبکۀ کل .3شمارۀ  شکل
ای شدبکه بدا هدم ارتبداط دارندد، پراکندده نیسدتند و از سداختار متمرکدزی           واحدهای حاشیه

برخوردارند. بخش اصلی شبکه دارای یک سط  بسیار قدرتمند و متمرکز و یک سط  پراکنده 
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و کوچک است. سط  اصلی از یک ساختار در هم تنیده تشکیت شده است، ارتباط بسیار بداال و  

 ست.ا ریقدرت متمرکز و انحما
 واحدهای ایزوله

ه شدده اسدت. واحددهای    ئد تعداد واحدهای ایزوله مربوط به هر سدال ارا  1شمارۀ در جدول 

در حاشدیه   9شمارۀ )واحدهایی که در شکت ایزوله واحدهایی هستند که با بقیه در ارتباط نیستند 

مثدال، در سدال   . بده عندوان   اند واحددهای ایزولده هسدتند(    شکت و به رن  مشکی نشان داده شده

هدا در ارتبداط    هفت شرکت وجود دارد که از طریق هیچ سهامدار مشترکی با بقیه شدرکت  2964

 است. 2961شود بیشترین واحد ایزوله متعلق به سال  طور که مشاهده می نیست. همان
 تعداد واحدهای ایزوله .1شمارۀ  جدول

 

 

 ها جرگه

ها بیشتر باشد بدین معنی است که واحدهای بیشدتری بده دور هدم جمدع      جرگههرچه تعداد 

اند و ارتباطات از حالت دوتایی بده چنددتایی تبددیت شدده و بده ندوعی پراکنددگی کمتدر و          شده

های مربوط بده هدر    است. تعداد جرگه 62انسجا  باالتر است. بیشترین تعداد جرگه متعلق به سال 

 ه شده است.ارائ 1شمارۀ  سال در جدول
 ها تعداد جرگه .2شمارۀ  جدول

 

 
 درجه

جدا   ای صرفاً تعداد روابط مستقیمی است که یک گدره یدا موجدود )در ایدن     مرکزیت درجه

شرکت( دارد، یک گره یا موجود دارای درجه باالیی از مرکزیت؛ به طور کلی بازیگر فعدال در  

60 62 61 69 64 

4 4 20 1 2 

60 62 61 69 64 

11 16 26 23 22 
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ترین موجدود یدا گدره در شدبکه      شبکه است، اال  رابطه یا محور در شبکه است اما لزوماً مرتبط

هدای   نیست، ممکن است در یک جایگداه ممتداز در شدبکه قدرار داشدته باشدد، ممکدن اسدت راه        

متناوبی برای ارضا یا برآوردن نیازهای سازمانی داشته باشدد و در نتیجده ممکدن اسدت کمتدر بده       

کنندده مطدرح باشدد. هرچده مرکزیدت       تواند به عنوان رسیدگی تکی باشد و اال  میسایر افراد م

گذارتر است. شکت تأثیردرجه یک فرد بیشتر باشد، ارتباطات و شبکه بیشتری در اختیار داشته و 

 ای )درجه( است. بیانگر شبکه بر مبنای مرکزیت درجه 4شمارۀ 

 
 مربوط به درجه ۀشبک .4شمارۀ  شکل

شود به لحدا  میدزان درجده دو سدط  هسدته و       مشاهده می 4شمارۀ طور که در شکت  همان

پیرامونی قابت مشاهده است که به ترتی  متراکم و پراکنده هستند. اختالف بین سطوح بسیار باال 

شدود. یعندی    ولی اختالف واحدها در هر سط  کم است که این منجر به یک ساختار طبقاتی می

های ارتباطی باال هستند و با سط  بعدی فاصدله قابدت    دارد که به لحا  درجه هایی وجود شرکت

های ارتباطی و ایجاد فضای رانت و انحمار بین  تواند منجر به تشکیت کلونی توجه دارند. این می
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واحدهای مربوط به سطوح باال شود. از طرفی قابت ذکر اسدت ارتبداط بداال لزومدا بده معندی ایدن        

 داشته باشند. تأثیرند روی کنش مشترک یکدیگر توان نیست که می

 نزدیکی

( چقددر  شرکتجا  مرکزیت نزدیکی به این امر داللت دارد که یک گره یا موجود )در این

ای  ها یا موجودهای بیشتری در شدبکه دسترسدی داشدته باشدد. هرچده گدره       تواند به گره سریع می

موجدود در شدبکه داشدته باشدد، یعندی       هدای  ترین مسیرها را بدرای دسترسدی بده همده گدره      کوتاه

های دیگر باشد، مرکزیدت نزدیکدی او بیشدتر اسدت. ایدن شداخص        ترین گره به همه گره نزدیک

کندد. بدده طدور کلددی    تواندایی کسد  اطالعددات را از طریدق خوشده اعضددای شدبکه مددنعکس مدی      

مسدیر  هدا در شدبکه؛    موجودیتی با مرکزیت نزدیکی بیشتر، دسترسی سریعی به سدایر موجودیدت  

چده در شدبکه در حدال اتفداق      پدذیری بداالیی دربداره آن    ها؛ و رویدت  کوتاهی به سایر موجودیت

 بیانگر شبکه بر مبنای مرکزیت نزدیکی )نزدیکی( است. 1شکت شماره  افتادن است، دارد.

شود به لحا  میزان نزدیکدی دو سدط  هسدته و     مشاهده می 1طور که در شکت شماره  همان

مشاهده است اختالف بین سطوح باال ولی اختالف واحدها در هر سط  کم اسدت  پیرامونی قابت 

هدای   هایی وجود دارد کده بدا میدانجی    شود. یعنی شرکت که این منجر به یک ساختار طبقاتی می

کمددی بددا هددم ارتبدداط دارنددد و امکددان دسترسددی تقریبددا سددریع بددرای آنهددا وجددود دارد از طرفددی 

تواندد منجدر بده     شود. این مدی  برای آنها به سختی انجا  می هایی وجود دارد که دسترسی شرکت

ایجاد رانت و انحمار بین واحدهای مربوط به سط  بداال شدود و بدر واحددهای پیرامدونی هزینده       

 بیشتری تحمیت کند.
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 شبکه مربوط به نزدیکی .1 ۀشمار شکل

 بینیت

شدبکه برحسد     ( را درونشدرکت جدا   مرکزیت بینیت جایگاه یک گره یا موجود )در ایدن 

رسداند، همچندین،    ها در شدبکه مدی   ها، یا گروه ها، جرگه توانایی آن در مرتبط ساختن سایر جفت

ها قرار داشته و برقراری ارتباط از  دهد یک گره تا چه اندازه در مسیر ارتباطی سایر گره نشان می

به یدک گدره وابسدته    های شبکه برای ایجاد ارتباط با دیگران  شود. هرچه گره طریق آن انجا  می

ای کده تنهدا پدت اتبداطی بدین دو       باشند، آن گره قدرت بیشتری در شبکه خواهد داشت. اگر گره

گره یا دو گروه باشد، به هر دلیت از بین برود تبادل اطالعات و دانش بین این دو گدره یدا گدروه    

 است. بیانگر شبکه بر مبنای مرکزیت بینابینی )بینیت( 6شمارۀ شکت  شود. مختت می
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 شبکه مربوط به بینیت .1شمارۀ  شکل

شود به لحا  میزان بینیت واحدهایی بدا قددرت    مشاهده می 6شمارۀ طور که در شکت  همان

اندد( در واقدع    های بزرگ نشان داده شدده  بینابینی زیاد در شبکه موجود هست )نقاطی که با دایره

گدذرد. ایدن واحددها دارای     مدی  آنهدا های ارتباطی واحددهای دیگدر از    واحدهایی هستند که راه

باشددند. از طرفددی واحدددهای بددا بینددابینی بدداال،   قدددرت ایزولدده کددردن یددا افددزایش ارتباطددات مددی 

گذاری بر کنش مشترک واحدهای دیگر را دارند. به ایدن معندی کده اگدر واحدد مدوردنظر       تأثیر

ایدن جهدت رفتدار     ، هر یک از این واحدها بده گرفت. عمالً نبود، آن رفتار مشترک، صورت نمی

کنند. در مجمور ویژگی بینابینی  مشترک دارند که مطابق رفتار واحد موردنظر )اصلی( عمت می

ها با میزان بینابینی باال نسدبت بده کدت     ها قابت مشاهده و تعداد شرکت با اختالف زیاد بین شرکت

جریان اطالعات  دهد که واحدهایی در شبکه هستند که به شبکه بسیار اندک است. این نشان می

گدذاری بداالتری هسدتند کده ایدن      تأثیرتر و بیشتر از بقیه دسترسدی دارندد و دارای قددرت     راحت

تواند از طرفدی منجدر بده تمدمیم درسدت و از طرفدی دیگدر منجدر بده راندت شدود. در ادامده              می
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قابدت  ها اختالف  هایی که در هر مورد دارای بیشترین میزان بینیت هستند و با بقیه شرکت شرکت

 اند(. های بزرگ در شکت نشان داده شده هایی که با دایره توجه دارند ارائه شده است )شرکت
 های مربوط به بیشترین بینیت شرکت .3شمارۀ  جدول

 گیری نتیجه بحث و

ای از روابط تعریف شده که  مفهو  اولیه ارکان راهبری در طیفی گسترده، به صورت شبکه

 جامعده و از جمله کارکنان، مشتریان، مرد ،  ذینفعاننه تنها یک شرکت و مالکان آن، بلکه تما  

 اسدت  شدرکتی  حاکمیدت  مهم یها مکدانیز  از یکدی گیرد. همچنین، ساختار مالکیت را در بر می

از طرفی، بازارهای سها  با توجه بده تعامدت    .باشد داشته تأثیرها  شرکت تممیمات بر تواند می که

شدوند.   هدای پیچیدده چنددعاملی محسدوب مدی      گذاران، نوعی از شدبکه  ها و سرمایه انوار شرکت

شدود تدا بتدوان از     های واقعی سب  مدی  های پیچیده در شبکه های مربوط به شبکه مشاهده ویژگی

هدا بهدره جسدت. همچندین،      های پیچیده در تجزیه و تحلیت این شدبکه  های مربوط به شبکه حلیتت

کنندده در وضدعیت مدالی و رونددهای      تواند اثری تعیین ها نسبت به هم می ارتباط شرکتبررسی 

هدا   بررسی ساختار شبکه روابط بین شدرکت رو، هدف این پژوهش  بازار سها  داشته باشد. از این

 و شدبکه  تحلیدت  روش ازدر بازار سها  ایران است. در ایدن راسدتا،    آنهاالکان مشترک از طریق م

60 62 61 69 64 

 ۀفددددوالد مبارکدددد 

 اصفهان

و  ییایخدمات در

 قشم یرانیکشت یمهندس
 سخت آژند

مسکن  گذاری سرمایه

 شمال شرق

 یها قیعا

 پارس یکیالکتر

 رانیا یرانیکشت
توسعه  گذاری سرمایه

 معادن
 یبانک د

مسکن  گذاری سرمایه

 رود ندهیزا
 پگاه اصفهان

  انهیخاورم یمعدن عیصنا بانک انمار
مسکن  گذاری سرمایه

 شمالیرب
 پگاه خراسان

 
 راثیم گذاری سرمایه

 یو گردشگر یفرهنگ
 

مسکن  گذاری سرمایه

 تهران
 جانیپگاه آذربا
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 .شدود  مدی  اسدتفاده  2964-2960 زمانی بازۀ در سها  بازار در موجود های شرکت مالکیت مفهو 

( روابط مالکیتی در بازار سدها   الف: بودکلیدی  سؤالاین پژوهش به دنبال پاسخ به دو در واقع، 

هدایی   کندد؟ ب( بدازیگران کلیددی در ایدن سداختار چده شدرکت        چه الگویی پیروی میایران از 

 هستند؟

)شدبکه روابدط بدین    هدا   کده شدبکه شدرکت    دهدد  هدای پدژوهش نشدان مدی     به طور کلی یافته

هدا تشدکیت    از سه بخش اصدلی، حاشدیه و ایزولده    عموماً( آنهاها از طریق مالکان مشترک  شرکت

واحدهایی که بدا هدیچ   ها تعداد واحدهای ایزوله کم است؛  شده است. همچنین در شبکه شرکت

واحد دیگری ارتباط ندارند. بخش اصلی شبکه دارای یدک سدط  بسدیار قدرتمندد و متمرکدز و      

یدده تشدکیت شدده    یک سط  پراکنده و کوچک است. سدط  اصدلی از یدک سداختار در هدم تن     

 ست.ا است، ارتباط بسیار باال و قدرت متمرکز و انحماری

به لحا  میزان درجه دو سط  هسته و پیرامونی قابت مشاهده که ارتباطات به ترتی  متراکم 

و پراکنده است. اختالف بین سطوح بسیار باال ولی اختالف واحدها در هر سط  کدم اسدت کده    

تواندد فضدای راندت و انحمدار را بدین واحددهای        شود و می می این منجر به یک ساختار طبقاتی

به معنی این نیست کده   مربوط به سطوح باال ایجاد کند. از طرفی قابت ذکر است ارتباط باال لزوماً

داشته باشند. به لحا  میدزان نزدیکدی نیدز دو سدط       تأثیرتوانند روی کنش مشترک یکدیگر  می

اختالف بین سطوح باال ولی اختالف واحددها در هدر سدط      هسته و پیرامونی قابت مشاهده است

هدایی وجدود دارد کده بدا      شدود. یعندی شدرکت    کم است که این منجر به یک ساختار طبقاتی می

وجدود دارد از   آنهدا های کمی با هم ارتباط دارند و امکان دسترسدی تقریبدا سدریع بدرای      میانجی

تواندد   شدود. ایدن مدی    به سختی انجدا  مدی   آنهاهایی وجود دارد که دسترسی برای  طرفی شرکت

منجر به ایجاد رانت و انحمار بین واحدهای مربوط به سط  باال شود و بدر واحددهای پیرامدونی    

 هزینه بیشتری تحمیت کند.
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سدت. در واقدع   ابه لحا  میزان بینیت واحدهایی با قددرت بیندابینی زیداد در شدبکه موجدود      

گدذرد. ایدن واحددها دارای     مدی  آنهدا های ارتباطی واحددهای دیگدر از    واحدهایی هستند که راه

باشددند. از طرفددی واحدددهای بددا بینددابینی بدداال،   قدددرت ایزولدده کددردن یددا افددزایش ارتباطددات مددی 

گذاری بر کنش مشترک واحدهای دیگر را دارند. در مجمور ویژگی بیندابینی بدا اخدتالف    تأثیر

ها با میزان بینابینی باال نسبت به کت شدبکه بسدیار    ها قابت مشاهده و تعداد شرکت زیاد بین شرکت

تدر و   دهد که واحدهایی در شبکه هستند که به جریان اطالعات راحت اندک است. این نشان می

تواندد از   گدذاری بداالتری هسدتند کده ایدن مدی      تأثیربقیه دسترسی دارند و دارای قدرت  بیشتر از

طرفی منجر به تممیم درست و از طرفی دیگر منجر به رانت شود. در مجمور، ویژگدی بیندابینی   

 تر و مشهودتر از درجه و درجه بیشتر از نزدیکی است. ها بسیار ملموس در شبکه شرکت

هرچندد  ها بدا هدم ارتبداط دارندد،      ، اکثر شرکتشبکۀ مالکیتدر توان گفت  در مجمور می

بخش اصلی شبکه از یک ساختار در هم تنیده تشکیت شده است که ارتبداط در آن بسدیار بداال و    

ست. در برقراری ارتباط بین واحددها یدک سداختار طبقداتی حداکم      ا قدرت متمرکز و انحماری

ی با هم ارتباط دارند و امکدان دسترسدی تقریبدا    های کم های سطوح باال، با میانجی است. شرکت

هدای بیشدتری انجدا      های پیرامونی دسترسی با میانجی وجود دارد و برای شرکت آنهاسریع برای 

هدای پیرامدونی تواندایی بداالتری در      های سطوح باال نسدبت بده شدرکت    شود، درواقع، شرکت می

تواندد منجدر بده فضدای راندت و       . ایدن مدی  از طریق خوشه اعضدای شدبکه دارندد   کس  اطالعات 

انحمار بین واحدهای مربوط به سطوح باال شود و بر واحدهای پیرامونی هزینه بیشدتری تحمیدت   

ها واحدهایی هستند که نقش بسیار پررنگی را ایفدا   کند. از طرفی در برقراری ارتباط بین شرکت

هدای   راه ارتباطی شدرکت  ،بسزا دارند در واقع تأثیرکنند و بر کنش مشترک واحدهای دیگر  می

گدذاری بداالی ایدن    تأثیرگدذرد، کده ایدن نشدان از تدوان       ها مدی  از مسیر این شرکت عموماًدیگر 
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توانندد در سداختار حداکم نقدش بدازیگران       ها می بنابراین، این شرکت واحدها نسبت به بقیه دارد.

 کلیدی را ایفا کنند.

، روش فددوق شددامت  شددبکه تحلیددتدر کنددار مزایددای حاصددت شددده از بکددارگیری روش    

تواند سرآاازی جهدت   ها می هایی نیز است که بهبود و رفع هر یک از این محدودیت محدودیت

های آتی باشد. پدژوهش جداری تنهدا بده اسدتفاده از معیارهدای پرکداربرد تحلیدت شدبکه           پژوهش

مربوط بده تحلیدت شدبکه نیدز اسدتفاده       یارهایمعتوان از سایر  محدود شده است، در حالی که می

هدا   های مربوط به شبکه یا ترکی  این روش با سدایر روش  تواند از سایر روش کرد. همچنین، می

راهبردهدای  تواندد   های مربوط به نظریه گدراف اسدتفاده شدود. در مطالعدات آتدی مدی       نظیر روش

نیدز  لکیدت در ارتبداط هسدتند    بده ندوعی بدا ما   که  مدیره تاهیگذاری در سها  و نیز شبکه  سرمایه

 شود. بررسی

 ها یادداشت
1. Moebert and Tydecks    2. Huang 

3. Dey      4. Jensen 

5. Meckling     6. Wu 

7. Gurunlu     8. Gursoy 

9. Node      10. Actors 

11. Ties      12. Garton 

13. Mantegna     14. Boginski 

15. Dimitrios and Vasileios   16. Graph 

17. Attribute Data    18. Relational Data 

 منابع

هدای حاکمیدت    بین برخی مکانیز  ۀبررسی رابط(. 2962زاده، رسول؛ بادآورنهندی،یونس؛ بابایی قادر، حسین. ) برادران حسن

(، 63)26، حسابداری و حسابرسیهای  بررسی. شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سها  و ارزش افزوده اقتمادی

26-2. 

حسابداری . شرکت یبده دیبرساختار سررس رهیمد تئیه های یژگیو ریتأث یبررس(. 2961حاجیها، زهره؛ اخالقی، حسنعلی. )
 .16-24(، 2)6، مدیریت
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 .12-12(، 1)2، بحران
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. متدرجم: محمدد   شدناختی  های تجربی در حسدابداری: دیددگاه روش   پژوهش(. 2936ب. آجین کیا. ) رشاد، عبدالخلیق؛ بیپین
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266-291. 

بدورس اوراق بهدادار    های پذیرفته شدده در  تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت .(2932) حسان.ا کرمانی، ؛محمد ،ینماز
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