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Abstract 

 
Objective: The aim of this study is to investigate and analyze the communication 

structure between the accounting departments of Iranian governmental universities. 

Methods: The method of this research based on the type of data collected and analyzed is 

a quantitative research of the network analysis. Network analysis focuses on relationships 

between individuals, organizations, institutions, countries, and etc. These connections 

together form networks. Using the network analysis method, the structural pattern 

governing the networks is examined and analyzed. The statistical population of this study 

is all accounting departments of Iranian Governmental universities. In this research, the 

faculty members of accounting departments whose information is available until the end 

of September 2020 are reviewed. Therefore, according to the conditions, 44 universities 

were selected for the study. Finally, the results are analyzed using network analysis 

method and PreMap software version 1 and UCINET software version 6. 

Results: The findings of the research showed that unconventional inequality prevails in 

the communication network of accounting departments of governmental universities, and 

some of the universities were in a better position. On the other hand, the Pareto 
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distribution showed that the division of power between the accounting departments has a 

22-78 skewness. That is, 78% of the faculty members are graduates of 22% of 

universities and the remaining 22% are graduates of 78% of universities. Also, Bradford's 

law stated that the distribution of power between accounting departments almost follow 

an exponential function, and the difference between the frequencies of different groups 

was about 3.266. The universities of Tehran, Tarbiat Modares and Allameh Tabatabai 

were universities related to Group 1 of Bradford Law. Also, the University of Tehran was 

the most key university in the structure of relations between the accounting departments 

of governmental universities. 

Conclusion: Based on research results, decent position of some universities in the 

communication structure causes that these universities need less intermediaries than the 

other universities and therefore have much simple access to the existing resources. In 

addition, their ability to obtain effective information through the network cluster is further 

enhanced. Therefore, it can be claimed that these universities can play the role of key 

actors in the rulling structure. 
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  چكيده
  .است ايران دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه بين ارتباطي ساختار تحليل و بررسي ،حاضر پژوهش هدف :هدف

 ،پـژوهش  ايـن  آمـاري  جامعه .است شبكه تحليل نوع از يكم شده، تحليل و ريآو جمع هاي داده نوع مبناي بر ،پژوهش روش :روش
 علمـي  تئـ هي اعضـاي  دسـترس  در اطالعـات  ،حاضر پژوهش در .گيرد دربرمي را ايران دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه كليه
  .شد انتخاب مونهن براي دانشگاه 44 ،نهايت در و بررسي 1399 سال شهريور پايان تا حسابداري هاي گروه

 از بعضي خورد؛ اما به چشم مي نامتعارفي نابرابري دولتي، هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه ارتباطي ساختار درها،  بر اساس يافته :ها يافته
 22 – 78 قدرت تقسيمچولگي  ،حسابداري هاي گروه بين كهدهد  مي نشان پارتو توزيع .دارند قرار تري مناسب تيموقع در ها دانشگاه
 .هستند ها دانشگاه درصد 78 آموخته دانش ،باقي درصد22 و ها دانشگاه درصد22 آموخته دانش ،علمي  هيئت ياعضا درصد78 يعنياست؛ 
 عدد و كند مي تبعيت نمايي تابع يك از تقريباً ،حسابداري هاي گروه بينتوزيع قدرت  ،بردفورد قانونبر اساس نتايج  اين، بر عالوه

 1 گروه هاي دانشگاه ،يئطباطبا عالمه و مدرس تربيت تهران، هاي دانشگاه .است 266/3 حدود مختلف هاي گروه فراواني نبي اختالف
  .است ترين دانشگاه ، اصليدولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه روابط ساختار در نيز تهران دانشگاه .هستند بردفورد

 يبرا ها دانشگاه نيا كه است شده باعث ،ارتباطي ساختار در ها دانشگاه بعضي مناسب تيموقع پژوهش، جينتا اساس بر :گيري نتيجه
 آوردن دسـت   بـه  در و باشـد  تـر  سـاده  موجـود  منـابع  بـه  آنها يدسترس ،شوند مواجه يكمتر يها واسطه با ،ها دانشگاه ساير به يدسترس

 توانند يم ها دانشگاه نيا ،حاكم ساختار در كه كرد ادعا توان يم ن،يابنابر .باشند داشته يشتريب توانايي ،بكهش ياعضااز  ثرؤم اطالعات
  .كنند فايا را يديكل گرانيباز نقش

  
  شبكه تحليل حسابداري، )هاي بخش( هاي گروه دولتي، هاي دانشگاه علمي،  هيئت اعضاي :ها كليدواژه

 يهـا  گـروه  روابـط  شبكه ليتحل ).1400( فاطمه اشكذري، حيدري و فاطمه كردآبادي، محمد؛ كنفي، عبدزاده رضا؛ ،زاده تقي :استناد
  .295 – 274 ،)2(28 حسابرسي، و حسابداري هاي بررسي .رانيا يدولت يها دانشگاه يحسابدار
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  295 -274 .صص ،2 شماره ،28 هردو ،1400 ،حسابرسي و حسابداري هاي بررسي

DOI: 10.22059/ACCTGREV.2021.318453.1008515  

  24/01/1400 :رشيپذ ،18/10/1399 :افتيدر
 پژوهشي علمي :مقاله نوع

    تهران دانشگاه مديريت دانشكده ©



  2، شماره 28، دوره 1400و حسابرسي، هاي حسابداري بررسي  275

 

  مقدمه
 و مرور دنوي،( است شده ليتبد يقدرتمند يشناخت روش ابزار به آمار كنار در ياجتماع يها شبكه ليتحل اجتماعي، علوم در

 و براشيرز هوفسترا، روزر،( يشناس جامعه از ي،اجتماع علوم سراسر در يپژوهش يها سنت در شبكه ميمفاه ).2005 ،1باتاجلج
 زبان يشناس جامعه ،)2019 ،4ژو و ين وانگ، ين،( ياجتماع يشناس روان ،)2015 ،3يباك يك( يشناس انسان ،)2020 ،2ولكر

 وانگ،( اطالعات علوم ،)2020 ،6انوار و صحران سادون، حميد، آب داد،( ارتباطات علوم تا ،)2016 ،5استار و سهري ،استنتن(
 ،9چن و فانگ دينگ،( اقتصاد ،)2020 ،8سيلورنيل و هو راندولف،( يسازمان مطالعات ،)2020 ،7لي و ژانگ وانگ، وانگ،
 بين روابط مطالعه با اجتماعي شبكه تحليل .تاس رفته كار به )2013 ،10جانستون و واسكو ورل،( حسابداري و )2020

 )وساطت يا( افزايش باعث افراد بين ارتباط چگونه كه دهد مي افزايش را موضوع اين درك ،)ها سازمان يا افراد( بازيگران
 شناسايي در ن،همچني ).2015 ،11همكاران و پينفولد( شود مي مادي يا اجتماعي مالي، فكري، از اعم منابع به دسترسي
 شبكه تحليل اين، بر افزون ).2014 ،12الويس و ديون شيرر،( است مفيد بسيار شبكه يك در مؤثر هاي سازمان و بازيگران
 كمك آنها هاي ويژگي و محيط آن ساختار اجتماعي، محيط در فرد موقعيت بر مبتني رفتارهاي بيني پيش در اجتماعي

  ).2016 ،13بنت و كندي اني،جس و 2014 همكاران، و شيرر( كند مي
 ايفا مهمي نقش جامعه، متخصص نيروي و آينده هاي نسل آموزش در عالي، آموزش نهادهاي و ها دانشگاه امروزه

 و متعدد عوامل ديگر، بيان به. دارد وجود تنگاتنگي ارتباط عالي آموزش و جامعه يافتگي توسعه بين كه اي گونه به كنند، مي
 واقع، در ).1396 زماني،( كنند مي ايفا ها دانشگاه كه است نقشي آنها، از يكي كه گذارند مي اثر كشور پيشرفت بر مهمي
 در كشورهاي و پيشرفته كشورهاي اغلب در .است دانشگاه دارد، اختيار در جامعه كه باارزشي منابع از يكي كه گفت توان مي
 و سپهر ثابتي،( اند بخشيده تحقق را ملي توسعه اهداف هاي دينيازمن رفع و مسائل حل دانشگاهيان، و دانشگاه توسعه، حال

 را وپژوهش آموزش وظيفه دانشگاه، در نفع ذي اصلي اقشار از يكي عنوان به ها دانشگاه علمي هيئت اعضاي ).1396 احمدي،
 بدون و است آنها عاليتف كيفيت و نحوه تأثير تحت مستقيم طور به دانشگاه اثربخشي و كارايي عبارتي، به و دارند عهده به

 روند مناسب، علمي هيئت وجود .شد نخواهد محقق كامل طور به دانشگاه رسالت متخصص، و آگاه فعال، علمي هيئت وجود
 به ييگو پاسخ روند در علمي هيئت ياعضا همه است نياز طرفي، از .كند مي تسريع را دانشگاه هاي رسالت به رسيدن

  .)2017 ،14لوسن و استاك سورنسن، استات، پينكوس،( باشند داشته مشاركت ف،مختل سطوح در ،رييتغ يروهاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. De Nooy, Mrvar & Batagelj 
2. Rozer, Hofstra, Brashears & Volker 
3. Cubukcu 
4. Yin, Wang, Yin & Zhu 
5. Stanton, Harris & Starr 
6. Daud, Ab Hamid, Saadoon, Sahran & Anuar 
7. Wang, Wang, Wang, Zhang & Li 
8. Randolph, Hu & Silvernail 
9. Ding, Fang & Chen 
10.Worrell, Wasko & Johnston 
11. Pinfold et. al 
12. Shearer, Dion & Lavis 
13. Jessani, Kennedy & Bennett 
14 . Pincus, Stout, Sorensen, Stocks & Lawson 
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 هاي سازمان تا فكر هاي اتاق از ـ افتد مي اتفاق مختلف هاي سازمان در پژوهش قالب در دانش توليد كه حالي در
 هاي پژوهش تخصصي، دانش دليل به ها دانشگاه ـ)2006 ،1كلوز و كروسي مينتز،( مالي مينأت واحدهاي و مدني جامعه

 منظور به ،)2006 ،2ترو و آرينگتون كروتر، براونسون،( علمي هيئت براي شده گرفته نظر در اهداف و متمركز مدت طوالني
 .دارند قرار فردي منحصربه موقعيت در ،)2010 ،4مير و 2014 ،3مفوتا و جساني آياح،( سياست توسعه در شواهد از استفاده
 ليتبد و انتشار حفظ، ،ديتول يبرا سازوكار نيتر مهم ها دانشگاه و است شده شناخته مختلف يها رشته در دانشگاه نقش
 هاي هسسؤم ).2009 ، 5هاي تجاري گروه نوآوري و مهارت( هستند ياقتصاد منافع كسب و تر گسترده جامعه به دانش

 آن از يفعال كارگزاران بلكه ،شوند مي گرفته نظر در پژوهش و دانش ناشناس يها دكنندهيتول عنوان هب تنها نه يدانشگاه
 استفاده ).2008 ،6ويتچرچ( كنند مي تسهيل را يديكل روابط قيطر از پژوهش نتايج انتقال كه  طوري به ،هستند نيز دانش

 تا دهد يم قرار يمطلوب تيموقع در را انهآ علمي هيئت ياعضا و ها دانشگاه ،يعموم هاي ميتصم توسعه در شواهد از
  ).2018 ،7همكاران و جساني( دهند قرار ثيرأت تحت را اقدامات و ها استيس ،ها ميصمت

 آموزش كه رسد يم نظر به ،يآموزش مراكز و يبانيپشت يابزارها ،تيفيك خصوص در گسترده ادبيات به توجه با
 دانشكده سطح در باطاتارت يدگيتن درهم قيطر از .است پيچيده كاري ،آن شرايط بررسي و عالي آموزش و بزرگ يچالش

 شبكه نيا از يجزئ فقط اغلب ها دانشگاه يساؤر و انيدانشگاه عالوه، هب .آورد دست به ياديز اطالعات توان يم ،گروه و
 خود خاص رويكرد با مختلفي بازيگران شامل كه است پيچيده اي شبكه ،آموزشي ارتباطي ساختار .هستند تنيده درهم
 پيشرفت باعث ثرتريؤم شكل به تنها نه فعال همكاري شبكه كي واقع، در ).2015 ،8الچب و ورمن ميترلي،( شود مي

 ).2015 ،9كاليگ و كاتنر ـ بين( شود نيز سازماني تغييرات موجب بالقوه طور به تواند يم بلكه شود، مي علمي هيئت اعضاي
 محيط اين هرچند شود، بررسي و كدر ها گيري جهت در ثيرگذارأت عالي آموزش محيط كه است مهم ،كار اين براي

 است خارج تنهايي به دانشگاه هر كنترل از اغلب كه دارد قرار زيادي عوامل ثيرأت تحت و است تحول حال در و پيچيده
 مشايخي، و نوروش ؛1382 نوروش،( مختلفي هاي پژوهش نيز حسابداري عالي آموزش حوزه در ).2021 ،10كاكس(

 به )2021 ،11حسل و درميني آپاستولو، و 1391 پور، شفيع و مشايخي ؛1386 ،وارث و زدانيي كيماسي، سيدجوادين، ؛1384
  .اند كرده اشاره آن اهميت

 سياست و حرفه دانش، پيشبرد و توسعه روند در مهم يعامل عنوان به ،ها دانشگاه و علمي هيئت اعضاي بين روابط
 محدود اغلب روابط اين كيفيت و عمق وسعت، بارهدر عاتاطال حال، اين با .است مطرح )2018 همكاران، و جساني(

 همكاران، و جساني( است شده پذيرفته عمومي هاي سياست  ثيرگذاريأت در ها دانشگاه اهميت اگرچه .است مانده باقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mintz, Croci & Close 
2. Brownson, Kreuter, Arrington &  True 
3. Ayah, Jessani & Mafuta 
4. Meyer 
5. Department for Business Innovation & Skills (BIS) 
6. Whitchurch 
7. Jessani et. al 
8. Mitterle, Würmann & Bloch 
9. Beane-Katner & College 
10. Cox 
11. Apostolou, Dorminey & Hassell 
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 مراتب به توجه با .ندارد وجود كند، بررسي را ها دانشگاه و علمي هيئت اعضاي بين روابط كه پژوهشي اما ،)2018
 حسابداري هاي گروه علمي هيئت اعضاي بر تمركز طريق از شكاف اين كردن پر دنبال به حاضر پژوهش ،شده بيان

  :ستها پرسش اين به پاسخ حاضر پژوهش هدف ،شد گفته هنچآ بنابر .است ايران دولتي هاي دانشگاه
 ؟است حاكم ايران دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه بين روابط بر ساختاري چه .1

 ؟هستند كليدي بازيگران هايي دانشگاه چه ساختار اين در .2

  است؟ صورت چه به مختلف هاي دانشگاه بين قدرت توزيع .3

 الگوي مجدد شناخت دنبال به شبكه تحليل زيرا ،است شده استفاده شبكه تحليل از ها  پرسش اين به پاسخ منظور به
 تا كند يم كمك روابط يالگو ليتحل واقع، در .است انهآ هاي موعهزيرمج نيز و ساختاري هايمشخصه و روابط ساختاري

  .شود تالش مناسب يگذار يمش خط و يريگ ميتصم بهبود ت،يشفاف شيافزا براي ي،ا شبكه ساختار يآشكارساز با
   :كند مي افزايي دانش زير هاي زمينه در حاضر پژوهش

 را رانيا يدولت يها دانشگاه يحسابدار يها گروه ارتباطي ساختار كـه اسـت پژوهشي نخستين پژوهش، اين .1
 ؛دكن مي بررسي

 موجود نظري ادبيات به قدرت، توزيع و ثيرگذارأت و كليدي بازيگران ،ارتباطي ساختار دربـاره شـواهدي ارائه با .2
 ؛افزايد مي

 تحليل موجود تادبيا غناي باعث و كند مي برجسته را محور رابطه و محور ويژگي هاي داده بين تمايز اهميت .3
 ؛شود مي حسابداري بستر در آموزش و شبكه

 براي تواند مي كه دهد مي هئارا اي نوآورانه و سودمند اطالعات ،عالي آموزش زمينه در آمده، دست به نتايج .4
 براي مبنايي عنوان به و باشد مفيـد كنندگان استفاده ساير و اي حرفه نهادهاي ،گذاران سياست گذاران، قانون
 ؛گيـرد قـرار حرفـه و آموزش پيشبرد راستاي در بهتر يها تصميم ذاتخا

 ساختار بـر مـؤثر اصـلي نيروهاي ساختارها، كالن شناسايي براي مبنايي عنوان به تواند مي پـژوهش ايـن ايجنت .5
 حسابداري عالي آموزش حوزه در بهينه گذاري سياست و علمي هيئت اعضاي و حسابداري هاي گروه ارتباطي

 ؛شود ستفادها

 ؛كند مي بيشتر حسابداري عالي آموزش بر حاكم ساختار از را پژوهشگران و گذاران سياست درك .6

  .كند بسياري كمك آتي ريزي برنامه به تواند مي ثرؤم هاي دانشگاه شناسايي و ارتباطي ساختار دانستن .7
 آن، از پس ،شود مي بررسي ها پژوهش شينهپي و نظري مباني ابتدا كه بود خواهد شكل اين به ادامه در مقاله ساختار

  .دنشو مي هئارا پيشنهادها و گيري نتيجه ها، يافته نهايت در و شده مطرح پژوهش شناسي روش و پژوهش هاي پرسش

  پژوهش پيشينه و نظري مباني
 .يجهان ستميس اي جامعه بازارها، ها، سازمان جوامع، ،يانسان يها گروه ساختار ؛است متمركز ساختار بر ياجتماع علوم

 يها يژگيو و افراد از عوجمم در جامعه، كه معتقدند شناسان جامعه .است ياجتماع روابط از يا شبكه ي،اجتماع ساختار
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 ياساس واحد فرد ،نيبنابرا .است يفرد نيب روابط از يساختار بلكه ،ستين ،كنند يم فرض دانانآمار كه گونهنآ ،نانآ

 يها اتم .است شده ليتشك يو يفرهنگ اي ياقتصاد ،ياجتماع يوندهايپ و فرد كي از ياجتماع اتم .ستين ياجتماع
 توان مي ا،نهآ نظر از .است شده ليتشك دهيتن درهم يها وهگر از جامعه سرانجام، و خورند يم ونديپ ها گروه به ياجتماع
 در ،ژهيو به انهآ .اند كرده بررسي را ككوچ يها گروه ساختار كل، در جامعه ساختار يجا به شناسان جامعه كه شد متوجه

 را يكس چه شما« كه بود اين افراد از انهآ  پرسش .كردند پژوهش كوچك گروه كي در ياجتماع يها انتخاب خصوص
 يسنج جامعه انتخاب عنوان به زمان آن از ها داده نوع نيا .»د؟يكن يم انتخاب ]رهيغ و مشاور همكار،[ دوست كي عنوان به

 و دنوي( نديآ يم حساب به ياجتماع روابط انيب نيتر مهم ياجتماع يها انتخاب ،يشناس جامعه در .اند دهش شناخته
  ).2005 همكاران،
 بررسي براي يرهيافت بلكه نيست، اجتماعي علوم از نظريه يك فقط شبكه تحليل اجتماعي، هاي شبكه تئوري در

 گفته نيز ساختاري تحليل اجتماعي، هاي شبكه تحليل به ردموا اغلب در دليل، همين به .است اجتماعي ساختارهاي
 روابط ماننده ،يفرد نيب روابط كه كنند يم فرض ياجتماع يها شبكه لگرانيتحل ).1988 ،1ولمن و بركوويتز( شود مي
 ليحلت و هيتجز .كنند يم منتقل را كاالها اي اطالعات نگرش، رفتار، رايز است، مهم كشورها، و اي ها سازمان نيب

 افراد، از ييها گروه افراد، نيب روابط بر و دهد يم ارائه را شناسي روش ،ياجتماع روابط ليتحل يبرا ياجتماع يها شبكه
 بيترك ،ندشو مي تحليل و تجزيه كه ييها شبكه ليتشك منظور به وندهايپ نيا .است متمركز نيز كشورها و ها سازمان

 ياجتماع روابط يالگوها ريتفس و ييشناسا مطالعه، ،ياجتماع يها شبكه ليحلت و هيتجز ياصل هدف واقع، در .شوند يم
  ).2018 ،2گاما و فرناندز پررا، تباسم،( است گرانيباز نيب

  

  
  يك گراف شبكه. 1شكل 
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1. Berkowitz & Wellman 
2. Tabassum, Pereira, Fernandes & Gama 
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 مثال،طور  به( )3كنشگر( 2گره كي بيانگر دايره هر آن در كه دهد مي نشان را شبكه نگاره يا 1گراف كي ،1 شكل

 نشان كه هستند ها گره بين ارتباط دهنده نشان، )ها دايره بين خطوط( 4ها رابطه يا پيوندها .است شبكه در )بداريحسا گروه
 هايي گره ).مشترك التحصيل فارغ نمونه،راي ب( هستند متصل يكديگر به خاصي الگوهاي با شبكه در موجود نقاط دهد مي

 عالوه .است شبكه اين در كانوني گرهكه  قرمزرنگ دايرهمثل  شند،با بهتري جايگاه و موقعيت در است ممكن كه هستند
 ماهيترابطه با  درشود و  بررسي انهآ جايگاه و موقعيت است نياز اند، شده وصل هم به كه شبكه از نقاطي شناسايي بر

  .شود مطرح هايي ايده انهآ بين ارتباطات
 گراسمن( تيمالك ليقب از يموضوعات آنها، در كه شده امانج يمختلف يها پژوهش ،شبكه با ارتباط در يحسابدار در

 و 2020 ،8يگوالدان ؛2020 ،7يل و لديچا ،يكارن( رهيمد تئيه ،)2020 ،6كروز رو،يبير كارمو، نتو، و 2018 ،5پوننيل و
 سهام بازده و متيق ،)2020 ،10جون و يل پارك،( يشركت تيحاكم ،)2021 ،9مهارلويي زاده صادق و ناظمي زاده، تقي

 و ورل( يحسابدار ياطالعات يها ستميس ،)2009 ،12چاردسونير( ياستانداردگذار ،)2020 ،11يورامند و اسچنون ونا،د(
 ،يحسابدار يآموزش يها گروه يارتباط ساختار با ارتباط در تاكنون اما .است شده يبررس رهيغ و )2013 ،همكاران
 رگذارانيثأت جمله از ها بخش ريسا و يعلم تئيه ياعضا يارتباط شبكه با ارتباط در  طرفي، از .است نشده انجام يپژوهش

 )2018( همكاران و يجسان پژوهش مانند ييها پژوهش به توان يم كه است شده انجام ييها پژوهش نيز ها حوزه ريسا در
 نيب روابط خود وهشپژ در ،)2018( مكارانه و يجسان .است يخال يحسابدار در ها پژوهش گونه نيا يجا اما .كرد اشاره
 را ياجتماع يها شبكه ليتحل و هيتجز از استفاده با يدولت حسط چهار در رندگانيگ ميتصم و يعموم بهداشت دياسات
 رندگانيگ ميتصم و بلومبرگ نزيهاپك جان يعموم بهداشت دانشكده در يعلم تئيه ياعضا نيب روابط انهآ .كردند يبررس
 100 شامل يعلم تئيه ياعضا روابط كه داد نشان انهآ يها افتهي .كردند ميترس را ينجها و فدرال الت،يا شهر، سطح در

 رندهيگ ميتصم كي از حداقل ،)درصد 72( دهندگان پاسخ اكثر .است كشور ـ دولت 45 و رندهيگ ميتصم 700 ،يدولت بخش
 تنوع يعموم بهداشت دانشكده كه يحال در .شدند ظاهر متصل اريبس رندهيگ ميتصم 24 و يعلم تئيه عضو 49 .بردند نام

 نيا .كرد ييشناسا را آنها توان مي كه ندداشت وجود زين يهاخأل اما ،داد نشان يدولت يها ارگان نيب و داخل در را يروابط
 يعلم تئيه ياعضا نيب روابط تراكم و تنوع دامنه، اندازه، كشف منظور به شبكه ليتحل و هيتجز از استفاده يبرا پژوهش،

  .كند يم فراهم يعيوس بستر رندگانيگ ميمتص و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Graph 

 .باشند كشورها حتي و ها شركت ها، گروه افراد، توانند مي ها گره .شود مي گفته گره شبكه در مؤثر عوامل يا افراد به ):Node( ها گره .2
3. Actor 
4. Tie 
5. Grosman & Leiponen 
6. Netoa, Carmo, Ribeiro & Cruz 
7. Carney, Child & Li 
8. Gualdani 
9. Taghizadeh, Nazemi & Sadeghzadeh Maharluie 
10. Park, Lee & Jeon 
11. Donna, Schenone & Veramendi 
12. Richardson 
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  پژوهش هاي پرسش
 كيدأت با( ايران دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه بين ارتباطي شبكه تحليل به پژوهش اين ،شد بيان كه گونه همان

  :است شده مطرح زير يها پرسش پژوهش، هدف به رسيدن براي .پردازد مي )انهآ يعلم تئيه اعضاي بر
  كند؟ مي پيروي الگويي چه از ايران دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه بين روابط رساختا .1
  هستند؟ هايي دانشگاه چه ساختار اين در كليدي بازيگران .2
 اعضاي تعيين در اثرگذاري لحاظ به( است صورت چه به مختلف هاي دانشگاه بين قدرت توزيع ساختار اين در .3

  .)اند شده دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه يعلم تئيه عضو هك التحصيالني فارغ ،يعلم تئيه

 پژوهش شناسي روش

 اساس بر يكيگراف يها كيتكن بر يمبتن و يدادروي	پس نوع از اجرا لحاظ به كه يكم كرديرو كي يدارا پژوهش نيا
 يكاربرد هاي	پژوهش دسته در را آن توان	يم هدف لحاظ به .است ))شناسي	مكان( يتوپولوژ از اي	شاخه( گراف هينظر
 استفاده تحليل و تجزيه براي شبكه تحليل روش از شده، آوري جمع هاي داده نوع به توجه با همچنين، .كرد بندي طبقه
  .است شده

  شبكه تحليل روش
 هـم  اركنـ  در ارتباطـات  ايـن  .اسـت  غيـره  و كشـورها  ،ها هسسؤم ها، سازمان افراد، ميان ارتباطات بر شبكه تحليل تمركز
 سازي نمايان منظور به ها شبكه بر حاكم ساختاري نامرئي الگوي شبكه، تحليل روش كمك به .دهند مي تشكيل را ها شبكه
 هـاي داده تفـاوت  نخسـتين  و تـرين  اساسـي  .شود مي تحليل و بررسي كليدي، واحدهاي شناسايي و ارتباط و تعامل نحوه
 تشـكيل  كنشـگران  از گروهـي  ميـان  روابط بررسي از شبكه به مربوط ايهداده كه است اين در ها پژوهش ساير و شبكه
 3محـور  رابطه هايداده و 2محور ويژگي هاي داده شامل ها، داده اصلي نوع دو واقع، در .)1994 ،1فاوست و واسرمن( اند شده
 ديگـري  فـرد  بـا  فـردي  بـاط ارت باعث كه است غيره و ارتباطات ها، گره اتصاالت، دربرگيرنده محور رابطه هاي داده .است
 كـنش  سـاختار  به كه هايي پژوهش دغدغه ترين اصلي ،يابد تقليل  فردي عامالن هاي ويژگي به فقط تواند نمي و شود مي

 توانـد  مي ساختاري هايمشغله و شوند مي ساختارها خلق باعث روابط .است محور رابطه هاي داده ،هستند مربوط اجتماعي
 هـاي  داده بـر  هـا  پـژوهش  اغلـب  اصـلي  تمركـز  كـه  حـالي  در .شـود  مرتفـع  محور رابطه هاي دهدا تحليل و آوري جمع با

 ).2000 ،4اسكات و 2005 همكاران، و دنوي( است محور ويژگي

 بررسي به خرد هاي شاخص از استفاده با د،شو مي تحليل كلي صورت به حسابداري هاي گروه شبكه هنكاي بر عالوه
 و كند مي بررسي را شبكه در افراد ثيرگذاريأت و اهميت مركزيت، .شود مي پرداخته نيز كهشب در حاضر هاي گره عملكرد

 بينيت و نزديكي درجه، معيار سه از استفاده با .شود مي تلقي شبكه تحليل به مربوط خرد معيارهاي ترين مهم از يكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wasserman & Faust 
2. Attribute Data 
3. Relational Data 
4. Scott 
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 گره آن ارتباطات تعداد گره، يك كزيتمر درجه اجتماعي شبكه يك در .كرد بررسي را شبكه هاي گره مركزيت توان مي
 هر مركزيت درجه حسابداري، هاي گروه شبكه يك در عبارتي، به .دهد مي نشان را شبكه دهنده شكل هاي گره ساير با

 هاي دانشگاه از كه افرادي( مشترك التحصيالن فارغ طريق از  شبكه در حاضر اعضاي ساير با آن روابط تعداد بيانگر واحد
 طريق از )pk( يا k گره مركزيت درجه .است )اند شده يعلم تئيه عضو دولتي هاي دانشگاه در و التحصيل رغفا مختلف
  :)2012 ،1ليدسدوف و حسين ،عباسي( شود مي محاسبه 1 رابطه

)  )1 رابطه ) 	= ( , ) 
) مقدار  و  گره دو اتصال صورت در و است شبكه در موجود هاي گره تعداد n رابطه، اين در ,  1 برابر (

  .شود مي گرفته نظر در صفر صورت اين غير در و
 در ديگر گره دو هر ميان مسير ترين كوتاه در گره آن كه دهد مي نشان را دفعاتي تعداد ،گره يك بينيت شاخص

 در و كنند مي ايفا مهمي نقش شبكه اتصال و اطالعات گردش در ،دارند ييالبا بينيت كه يهاي گره .گيرد مي قرار شبكه
  :شود مي محاسبه 2 رابطة طريق از  يا k گره بينيت شاخص .دارند مركزي جايگاهي شبكه

)  )2 رابطه ) 	= ( )	; ≠ ≠  

) و است  و  اتصال ميان مسير ترين كوتاه ،رابطه اين در  را  و  اتصال ميان مسير ترين وتاهك (
 گره آن ميان موجود مسيرهاي ترين كوتاه طول ميانگين ،گره يك نزديكي شاخص .كند مي عبور  از كه دهد مي نشان

 قدرت شبكه در ،برخوردارند ييباال نزديكي شاخص از كه يهاي گره .دهد مي نشان ار شبكه در موجود هاي گره ساير و
 بيشتري پذيري دسترس قابليت ها گره ساير براي و كنند مي بازي تري مركزي نقش شبكه در دارند، بيشتري تأثيرگذاري

  :شود مي محاسبه 3 رابطة طريق از  يا k گره نزديكي شاخص .دارند

)  )3 رابطه ) 	= ( , )  

)رابطه، اين در ,   ).2012 همكاران، و عباسي( است  و  گره دو اتصال مسير ترين كوتاه دهنده نشان (

  پارتو عيتوز
 يليخ يها دنباله با ينيمع يها عيتوز صورت به ،ياقتصاد ـ ياجتماع يها دهيپد به مربوط يعيطب يها تيكم از ياريبس
 سهام، تنزل و يترق نرخ عيتوز شهر، تيجمع حجم عيتوز به توان يم ،مثال طور به .شوند يم عيتوز راست سمت در بلند
 پارتو عيتوز پرداخته، موضوعات نيا به كه يموارد جمله از .كرد اشاره رهيغ و راداف درآمد عيتوز ها، شركت حجم عيتوز

 و يكيزيژئوف ،يعلم ،ياجتماع يها دهيپد از ياريبس كه است يتوان ياحتمال عيتوز ،پارتو عيتوز ).1370 رطاهري،پو( است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Abbasi, Hossain & Leydesdorff 
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 اول دسته در كه )ها تيموجود( افراد صددر )20 مثال براي( x ،پارتو عيتوز بيان به واقع، در .كند يم فيتوص را ياكچوئر

 قرار دوم دسته در كه افراد درصد )80( x -1 و دارند ارياخت در )يژگيو( ثروت درصد )80 مثال براي( a ،رنديگ يم قرار
 در لزوم طور به آمده دست به يدرصدها اما است، معروف هم 20-80 قانون به كه دارند ثروت درصد )a )20 - 1 رند،يگ يم
  .باشد رهيغ اي 40-60 اي 30-70 تواند يم و ستين 20-80 ختلفم يها طهيح

  1بردفورد قانون
 همان خاص نشريات در موضوع يك به مربوط مقاالت سوم يك حدود كه كند مي بيان خود پراكندگي قانون در دفوردبر

 از زيادي تعداد در آخر سوم يك و موضوع آن به وابسته هاي رشته نشريات از زيادي تعداد در بعدي سوم يك موضوع،
 مكاري، و مفرد وكيلي( ندارد وجود انهآ در موضوع آن ايه مقاله چاپ انتظار معمول طور به كه شوند مي چاپ نشرياتي

 معين، موضوعي زمينه يك در مقاالت توليد كاهش ميزان اساس بر علمي مجالت نزولي بندي رتبه صورت در ).1387
 نهما شامل ناحيه يا گروه چند و دارند بيشتري اختصاص نظر مد موضوع به كه هسته ادواري نشريات به را انهآ توان مي

:1 نسبت كه طوري به ،كرد تقسيم هسته گروه در موجود مقاله تعداد : 2:  هاي گروه و هسته ادواري نشريات براي .…
 :شود گرفته كار به زير موارد در تواند مي بردفورد قانون كه است باور اين بر نيسونژر ).2001 ،2بنسمن( باشد برقرار بعدي

 واحدهاي انتخاب و سودمندي ـ هزينه مجموعه، ارزيابي هسته، واحدهاي عيينت ،)گذاشتن كنار( گزينش عدم يا گزينش
 .كرد تقسيم دسته سه به را واحدها توان مي بردفورد قانون اساس بر بنابراين، ).2007 ،3ورلندي و سنيكوالين( باال اولويت با

 خاصيت اساس بر .شود مي حاصل يينما توزيع يك شود، محاسبه دسته هر درون فراواني و دسته شماره بين رابطه اگر
 از يكي( كرد ضرب ثابت عددي در را خود قبل دسته فراواني بايد دسته هر فراواني آوردن دست به براي نمايي توزيع
 ).آيد مي دست به شده گفته نمايي تابع از كه است ثابت عدد اين آمده، دست  به بردفورد قانون در كه محوري هاي بحث

  پژوهش متغيرهاي عملياتي و مفهومي تعريف
 هاي گروه در و التحصيل فارغ مختلف هاي دانشگاه از كه افرادي مبناي بر ها دانشگاه بين روابط ساختار ،پژوهش اين در

 هدانشگا يك از فردي شدن التحصيل فارغ يعني، .شود مي بررسي اند، شده يعلم تئيه عضو دولتي هاي دانشگاه حسابداري
 از( ها دانشگاه  آن بين رابطه ايجاد سبب ي،علم تئيه عنوان به ديگر دولتي دانشگاه حسابداري گروه در شدن عضو و

 ايزوله واحدهاي كل، شبكه مانند مواردي حسابداري، هاي گروه شبكه تحليل براي .شود مي )مشترك فرد آن طريق
 معيار سه از استفاده با و است شبكه لداخ در ها گره موقعيت بيانگر مركزيت شاخص( بينيت و نزديكي درجه، ،)منفرد(

  .شود مي بحث آنها بارهدر و شده تحليل و تجزيه )كرد بررسي را شبكه هاي گره مركزيت توان مي بينيت و نزديكي درجه،

 پژوهش هاي داده و نمونه مطالعه، دوره

 اين اجراي منظور به .ستنده ايران دولتي هاي دانشگاه حسابداري )هاي بخش( هاي گروه ،حاضر پژوهش آماري جامعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bradford 
2. Bensman 
3. Nicolaisen & Hjørland 
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 تحليل و بررسي 1399 سال شهريور پايان تا حسابداري هاي گروه كليه يعلم تئيه اعضاي به مربوط اطالعات ،پژوهش

 سايت طريق از نياز مورد هاي داده ،است ذكر شايان .شدند انتخاب نمونه آماري براي دانشگاه 44 ،نهايت در و شد
 همچنين، .شدند آوريجمع يعلم تئيه اعضاي از اطالعات كسب با بود، محدود دسترسي اين كه مواردي در و ها دانشگاه
 UCINET افزار نرم 6ة نسخ ،PreMap افزار نرم 1 ةنسخ ،Excel افزار نرم 2016از نسخة  ها، داده تحليل و تجزيه براي

  .داستفاده ش شوند، مي استفاده شبكه تحليل روش در كه NetDraw آن مكمل بسته و

  پژوهش هاي يافته
 پرداخته ايران دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه بين روابط شبكه تحليل به پژوهش اين در ،شد گفته كه طور همان
  .شود مي

  توصيفي آمار
 آورده 1 جدول فراواني ستون در حاضر پژوهش كمي هاي داده به مربوط توصيفي آمار ،شود مي مشاهده كه گونه همان
 آن از كه مشتركي افراد واسطه به مختلف هاي دانشگاه بين كه هستند روابطي به مختص ها آماره اين .است شده

 كه انجآ از همچنين، .شود مي برقرار اند، شده يعلم تئيه عضو دولتي هاي دانشگاه در و شده التحصيل فارغ ها دانشگاه
 فقط انجاي در نيست، پذير امكان ها دانشگاه تك تك براي تبيني و نزديكي درجه، معيارهاي به مربوط خروجي هئارا امكان
 در .است شده داده نشان 4 تا 1 هاي جدول در انهآ ارتباط نحوه و شده هئارا نظر دم معيارهاي خروجي از توصيفي آمار
  .است بوده برخوردار مقدار بيشترين از تهران دانشگاه ،ها شاخص تمام

  پژوهش دوره طي معيارها توصيفي آمار .1 جدول
 بينيت نزديكي  درجه فراواني 

  25/26 43/0  36/12  68/9  ميانگين
 14/1 43/0  5/4  3 ميانه

 8/51 089/0  09/20  29/16  معيار انحراف

 0 167/0  0  1  حداقل

 95/228 623/0  99  86  حداكثر

 1155 94/18  544  426 مجموع

 44 44  44  44  مشاهدات تعداد

  كل شبكه
 هاي گروه يعلم تئيهدر  انهآ التحصيالن فارغ كه است هايي دانشگاه بين ارتباط به مربوط ليك شبكه بيانگر 2 شكل

 تراكم .دارد وجود مختلف ارتباطي هاي درجه با هايي دانشگاه شبكه، اين در .اند شده عضو دولتي هاي دانشگاه حسابداري
 .شود مي كاسته ارتباط تراكم از هسته، از گرفتن هفاصل با و تدريج به و استبيشتر  پيرامون از ،شبكه هسته در ارتباط
 .شود مي محسوب ايزوله واحد ،)خوارزمي دانشگاه( نيست ارتباط در واحدها ساير با كه واحدي
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  ها دانشگاه ارتباطي ساختار به مربوط كل شبكه .2 شكل

  درجه
 .دارد شبكه در )دانشگاه پژوهش اين در( يموجود يا گره كه دهد مي نشان را مستقيمي روابط تعداد فقط  ،درجه مركزيت

 هرچند است، محور يا رابطه اغلب و فعال بازيگري شبكه در است بااليي درجه مركزيت داراي كه اي گره كلي، طور به
 اي داشته برجسته جايگاه شبكه در گره اين است ممكن بهتر، بيان به .شود نمي محسوب گره ترين مرتبط شبكه در هميشه
 بتواند اغلب و باشد متكي كمتر ديگران به كند، استفاده مختلفي مسيرهاي از خود احتياجات نكرد هبرآورد رايب ،باشد
 باشد، داشته باالتري درجه مركزيت فردكه  يميزان هر به است، ذكر شايان .باشد داشته فعاليت حمايتگر فردي عنوان به
 و زاده تقي و 1397 ناظمي، و زاده تقي( بود خواهد ترياثرگذار ردف ،تر گسترده ارتباطي شبكه از برخورداري  واسطه به

  .است شده ارائه  درجه مركزيت مبناي بر شبكه 3 شكل در ).2019 همكاران،

 

  درجه به مربوط شبكه .3 شكل
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 ادهد نشـان  بـزرگ  هـاي  دايره با كه هايي دانشگاه ،درجه ميزان لحاظ  به شود، مي مشاهده باال شكل در كه طور همان

 چشمگيري اختالف واحدها ساير با و داراي بيشترين ارتباط بوده شبكه در دارند، قرار شبكه مركز در كلي طور به و اند شده
 كـاري  و ارتبـاطي  فضـاي  بـه  طرف يك از گيرند، مي قرار مركز در كه واحدهايي براي تواند مي گسترده روابط اين .دارند

 بـاالي  ارتباط ميزان كه است گفتني .باشد واحدها آن براي انحصار و رانت فضاي ساز زمينه طرفي از و شود منجر مناسب
 2 جـدول  در .باشـند  اثرگـذار  هـم  مشـترك  كـنش  روي تواننـد  مـي  كـه  نيسـت  مفهـوم  ايـن  به لزوم طور به واحدها اين

 ارائـه  ترتيـب  بـه  ،دارنـد  اديزي اختالف ها دانشگاه ساير با و هستند دارا را درجه مركزيت ميزان باالترين كه هايي دانشگاه
  ).است موجود شكل در انهآ اسامي و اند شده رسم شكل در بزرگ قرمز هاي دايره با كه هايي دانشگاه( است شده

  نزديكي
 وجود امكان اين ،است دانشگاه منظور پژوهش اين در كه موجود يا گره يك براي كه است اين بيانگر نزديكي مركزيت

 ساير به دسترسي براي گره يك ميزان هر به .كند پيدا دسترسي سريع شبكه در بيشتري هاي گره هب ميزان چه تا كه دارد
 شود، محسوب ديگر يها گره به گره ترين نزديك يعني باشد، داشته اختيار در هيكوتا يمسيرها ،شبكه در حاضر هاي گره
 اعضاي وسيله به اطالعات آوردن دست  به ييتوانا دهنده نشان ،شاخص اين .است برخوردار بيشتري نزديكي مركزيت از

 و تر سريع دسترسي ديگر يها گره به است، برخوردار بيشتري نزديكي مركزيت از كه يا گره مجموع، در .است شبكه
 است برخوردار بااليي پذيري رويت از است، دادن رخ حال در شبكه در كه چيزهايي با رابطه در و دارد تري كوتاه مسير

 نزديكي مركزيت شاخص اساس بر شبكه دهنده نشان 4 شكل ).2019 همكاران، و زاده تقي و 1397 ناظمي، و دهزا تقي((
  .است

 
  نزديكي به مربوط شبكه .4 شكل

 مركز از كه تدريج به .دندار وجود كم بسيار و باال نزديكي ميزان با هايي دانشگاه ،شود مي مشاهده كه گونه همان
 هاي دانشگاه بين كه دنده مي نشان شاخص اين .شود مي كاسته واحدها نزديكي ميزان از ،ودش مي گرفته فاصله شبكه
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 هاي دانشگاه براي و دارد وجود سريع دسترسي امكان انهآ براي تقريباً و شود مي برقرار ارتباط ،كم هاي ميانجي با مركز

 موقعيت باال سطوح به مربوط واحدهاي براي ندتوا مي اين .آيد مي وجود به دسترسي ،بيشتر هاي ميانجي با پيراموني
 نزديكي ميزان بيشترين داراي كه هايي دانشگاه .كند بيشتري هزينه متحمل را پيراموني واحدهاي و آورده فراهم بهتري
 با كه هايي دانشگاه( است شده آورده 2 جدول در ترتيب به ،دارند توجهي شايان تفاوت ديگر يها دانشگاه با و هستند
  ).است موجود شكل در انهآ اسامي و اند شده مشخص شكل در بزرگ قرمز هاي دايره

  بينيت
 مرتبط در گره آن توانايي واسطه به شبكه درون ) دانشگاه انجاي در( موجود يا گره يك جايگاه دهنده نشان بينيت مركزيت
 ها گره ساير بين ارتباط برقراري كه دهد مي ننشا اين، بر عالوه است، شبكه در ديگر يها گروه يا ها جفت ها، جرگه كردن

 هرچه .دارد قرار ديگر يها گره بين ارتباطي مسير در ميزان چه تا گره آن و شود مي انجام گره يك طريق از اندازه چه تا
 يشتريب قدرت از شبكه در گره آن باشند، داشته وابستگي گره يك به ها، گره ساير با ارتباط ايجاد براي شبكه هاي گره

 بين اطالعات و دانش تبادل ،برود بين از باشد، ارتباطي پل تنها گروه دو يا گره دو بين كه يا گره هنچچنا .است برخوردار
 شبكه دهنده نشان 5 شكل ).2019 همكاران، و زاده تقي و 1397 ناظمي، و زاده تقي( شود مي مختل گروه يا گره دو اين
  .است بينيت مركزيت شاخص مبناي بر

 
 

  بينيت به مربوط شبكه .5 شكل
 

 شكل روي انهآ اسامي كه نقاطي( دندار وجود شبكه در زياد بينابيني با واحدهايي ،شود مي مشاهده كه گونه همان
 .شود مي انجام واحدها اين طريق از واحدها ساير بين ارتباط برقراري كه هستند واحدهايي عبارتي، به ).است شده مشخص

 توانند مي ،دارند بااليي بينابيني كه واحدهايي همچنين، .هستند كردن ايزوله يا ارتباطات افزايش قدرت ايدار واحدها اين
 .گرفت نمي شكل مشترك رفتار آن نبود، نظر مد واحد اگر كه امعن بدين .باشند ثيرگذارأت ديگر واحدهاي مشترك كنش بر
 رفتار نظر مد اصلي واحد رفتار با منطبق كه هستند مشترك اررفت داراي دليل اين به واحدها اين از يك هر واقع، در
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 از ،شبكه كل با مقايسه در كه واحدهايي و شود مي ديده توجه شايان اختالف با واحدها بين بينيت معيار كل، در .كنند مي

 در كه دارد جودو واحدهايي شبكه در كه است اين از حاكي موضوع اين .هستند كم ،باشند برخوردار ييباال بينابيني
 دارند باالتري ثيرگذاريأت قدرت و هستند برخوردار اطالعات جريان به بيشتري و تر راحت دسترسي از ديگران با مقايسه

 فضاي گيري شكل زمينه است ممكن ديگر سوي از و شود منجر درست گيري تصميم به تواند مي سو يك از اين كه
 اختالف ها دانشگاه ساير با و هستند برخوردار بيشتري بينيت ميزان از كه اييه دانشگاه .كند فراهم را رانت و انحصار
 با و است موجود شكل در انهآ اسامي كه هايي دانشگاه( است شده آورده 2 جدول در ترتيب به ،دارند توجهي شايان
  ).شوند مي يتؤر بزرگ هاي دايره

  بينيت و نزديكي درجه، بيشترين به مربوط هاي دانشگاه .2 جدول
  بينيت  نزديكي  درجه  رديف

 تهران تهران تهران  1

  طباطبائي عالمه  طباطبائي عالمه  مدرس تربيت  2
  مدرس تربيت  مدرس تربيت  طباطبائي عالمه  3
  شيراز  مازندران  مازندران  4
  الزهرا  كرمان باهنر شهيد  نفت صنعت  5
  اصفهان  بهشتي شهيد  6

  شيراز
  آزاد
  بهشتي شهيد

  آزاد
  مشهد فردوسي  اصفهان  7
  مازندران  آزاد  8
  - شيراز  9
  -  -  كرمان باهنر شهيد  10
  

  پارتو توزيع
 هاي گروه يعلم تئيه عضو كه التحصيالني فارغ لحاظ به( ها دانشگاه بين قدرت توزيع كه دهد مي نشان پارتو توزيع

 در .واحدهاست درصد 22 دست در تقدر درصد 78 يعني ،است 22-78 نسبت به )اند شده دولتي هاي دانشگاه حسابداري
 كه افراد درصد 78 و دارند اختيار در را قدرت درصد 78 ،گيرند مي قرار اول دسته در كه افراد درصد 22 كند مي بيان واقع،
 22 به مربوط يعلم تئيه اعضاي تعيين قدرت درصد 78 بنابراين، .دارند را قدرت درصد 22 گيرند، مي قرار دوم دسته در

 باقي، درصد 22 و ها دانشگاه درصد 22 آموخته دانش ي،علم تئيه اعضاي درصد 78 عبارتي، به .است ها انشگاهد درصد
  .هستند ها دانشگاه درصد 78 آموخته دانش

 ثروت همان پارتو نظريه در كه ويژگي فراواني .الف :داد نشان 6 شكل صورت به توان مي را بندي دسته اين نتيجه
 در .است )ها دانشگاه انجاي در( جامعه افراد همان پارتو نظريه در كه موجوديت فراواني .ب و است ) يعلم تئيه انجاي در(

 مقدار و درصد 78 اول دسته مقدار راست، سمت در و درصد 78 دوم دسته و درصد 22 اول دسته مقدار شكل، چپ سمت
  .گيرد مي بر در را فراواني كل درصد 22 دوم دسته
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  پارتو توزيع در ها موجوديت و ها ويژگي فراواني .6 شكل

  بردفورد قانون
 يك ،)3 جدول اطالعات مبناي بر( شود محاسبه دسته هر درون فراواني و دسته شماره بين رابطه اگر بردفورد، توزيع در

 و دسته شماره بيانگر افقي محور آن در هك دهد مي نشان را نمايي توزيع اين 7 شكل نمودار .شود مي حاصل نمايي توزيع
 دسته هر فراواني آوردن دست به براي نمايي توزيع خاصيت اساس بر .است دسته هر به مربوط فراواني عمودي محور
  .كرد ضرب ثابت عددي در را خود قبل دسته فراواني بايد

  بردفورد قانون مبناي بر بندي دسته .3 جدول
 فراواني دستهشماره

1 3 
2 9  
3 32 

  

 
  بردفورد قانون اساس بر ها موجوديت توزيع .7 شكل

y = 0/8929 e1/1836x

R² = 0/9983
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 كه است 718281/2 همان e ها، دانشگاه تعداد برابر y است، آمده دست به 7 شكل نمودار تابع از كه فرمولي در
 دست هب عددي شود، رسانده است آن باالي كه تواني به e اگر .است دسته شماره x و شود مي 1 آن طبيعي لگاريتم

:n صورت به را لهئمس اين بردفورد .است خود از قبل دسته برابر چند دسته هر فراواني دهد مي نشان كه آيد مي nc: nc 

 در كه است آن باالي عدد توان به e با برابر c و اول دسته هاي دانشگاه فراواني n حالت، اين در .است كرده بيان
 توان به 718281/2 با برابر c ضريب بردفورد، توزيع در رو، اين از .است 4928/1 با برابر توان اين 7 شكل نمودار خصوص

 قبل دسته برابر 266/3 دسته هر فراواني تقريبي طور به يعني .آيد مي دست به 266/3 با مساوي عددي كه است 1836/1
 برابر 266/3 تقريبي طور به گيرند يم قرار دسته هر در كه هايي دانشگاه فراواني دهد مي نشان عبارتي، به .است خود از

 قدرت توزيع 9983/0 تعيين ضريب با كه است اين بيانگر بردفورد قانون بنابراين، .است قبل دسته هاي دانشگاه فراواني
 اسامي .است 266/3 حدود در ها گروه فراواني بين اختالف عدد و است نمايي تابع يك داراي تقريباً ها دانشگاه بين

 در ها دانشگاه اين قدمت رسد مي نظر به .است شده هئارا 4 جدول در ،)3 فراواني( بردفورد 1 گروه به مربوط ايه دانشگاه
 اعضاي جذب در انهآ كليدي موقعيت بر دكتري، مقطع التحصيالن فارغ خصوص هب حسابداري، هاي گروه داشتن

  .است ثيرگذارأت حسابداري هاي گروه يعلم تئيه

  بردفورد 1 گروه به مربوط ايه دانشگاه .4 جدول
  
  

  
  

  پيشنهادها و گيري نتيجه
 طريق از ايران دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه بين روابط شبكه ساختار بررسي ،پژوهش اين هدف
 و شبكه تحليل روش از بنابراين، .اند شده يعلم تئيه ضوع دولتي هاي دانشگاه در كه است مشتركي التحصيالن فارغ

 هدف واقع، در .است شده استفاده )يعلم تئيه اعضاي( كار و تحصيل محل هاي دانشگاه و يعلم تئيه اعضاي اسامي
 ايران دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه بين روابط بر ساختاري چه كه است ها پرسش اين به پاسخ حاضر پژوهش
 چه به مختلف هاي دانشگاه بين قدرت توزيع و هستند هايي دانشگاه چه ساختار اين در كليدي بازيگران ،است حاكم

  است؟ صورت
 و است بيشتر پيرامون از هسته در ارتباط تراكم ها دانشگاه ارتباطي شبكه در كه ندداد نشان پژوهش اين هاي يافته

 ها دانشگاه بين قدرت تقسيم كه داد نشان پارتو توزيع طرفي، از .شود مي كاسته ارتباط تراكم از هسته از گرفتن فاصله با
 22 و ها دانشگاه درصد 22 آموخته دانش ،يعلم تئيه ياعضا درصد 78 يعني .است برخوردار 22-78 چولگي يك از

 توزيع ها دانشگاه بين كه است اين بيانگر بردفورد قانون همچنين، .هستند ها دانشگاه درصد 78 آموخته دانش باقي، درصد
 هاي دانشگاه .است 266/3 حدود در ها گروه فراواني بين اختالف عدد و كند مي پيروي نمايي تابع يك از تقريباً قدرت
 دانشگاه ترين كليدي تهران دانشگاه همچنين، .هستند بردفورد 1 گروه به مربوط طباطبائي عالمه و مدرس تربيت تهران،

 دانشگاه رديف

 تهران 1

  طباطبائي عالمه و مدرس تربيت  3 و 2
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 با واقع، در .است برخوردار نفوذ و ثيرگذاريأت بيشترين از و بوده  دولتي هاي دانشگاه حسابداري هاي روهگ روابط ساختار در

 داشته وجود نامتعارفي نابرابري ،يعلم تئيه اعضاي جذب ساختار در كه كرد بيان توان مي حاضر پژوهش نتايج از استفاده
   .است نشده توزيع يكسان ثروت و قدرت و

 )بينيت و نزديكي درجه، :مركزيت هاي شاخص( ثيرگذاريأت و اهميت جايگاه، به مربوط ايه شاخص نتايج
 شبكه در ارتباط باالترين داراي ،دارند قرار شبكه مركز در كه هايي دانشگاه داد، نشان شبكه در موجود هاي دانشگاه
 قرار مركز در كه واحدهايي براي واندت مي گسترده روابط اين .دارند يتوجه شايان اختالف واحدها ساير با و هستند

 ديگر طرف از اما ،شود مي منجر مناسب كاري و ارتباطي فضاي به زيرا ،شود گرفته نظر در مثبت طرف يك از گيرند مي
 همچنين، .شود تلقي منفي ويژگي و عيب شود، واحدها آن براي انحصار و رانت فضاي ساز زمينه تواند مي هنكاي دليل به

 براي و شده برقرار كمي هاي ميانجي با مركزي، هاي اليه هاي دانشگاه ارتباط كه دهد مي نشان خروجي لگوهايا و نتايج
 .دشو مي انجام بيشتري هاي ميانجي با پيراموني هاي دانشگاه دسترسي اما شود، مي ايجاد سريع دسترسي امكان تقريباً انهآ
 توانايي شبكه اعضاي طريق از اطالعات كسب در پيراموني هاي دانشگاه با مقايسه در باال سطوح هاي دانشگاه عبارتي، به

 واحدهاي بر مركزي، هاي اليه به مربوط واحدهاي براي تر مناسب فضاي ايجاد با تواند مي موضوع اين .دارند باالتري
  .كند تحميل را بيشتري هزينه پيراموني
 كنش بر و هستند مهمي و برجسته نقش داراي كه دارند ودوج واحدهايي ها، دانشگاه ارتباطي ساختار در طرفي، از
 انهآ از ديگر هاي دانشگاه بين ارتباط برقراري مسير كلي طور به عبارتي، به .دارند توجهي شايان ثيرأت واحدها ساير مشترك

 اين، بر عالوه .است واحدها ساير با مقايسه در واحدها اين باالي ثيرگذاريأت توان بيانگر موضوع، اين كه كند مي عبور
 نقش توانند مي ها دانشگاه اين ،حاكم ساختار در بنابراين، .شود مي انجام بقيه از تر آسان و بيشتر اطالعات، به انهآ دسترسي
 هاي پژوهش نتايج با ،كليدي بازيگران نقش و ارتباطي ساختار حوزه در پژوهش هاي يافته .كنند ايفا را كليدي بازيگران

 در مجموع، در .دارد مطابقت )2018( همكاران و يجسان و )2015( همكاران و ميتلي ،)2015( كاليگ و كاتنر ـ بين
 و است نزديكي از بيشتر درجه و درجه از مشهودتر و تر ملموس بسيار بينابيني ويژگي ها، دانشگاه بين روابط شبكه

 باهنر شهيد اصفهان، بهشتي، شهيد اسالمي، آزاد ز،شيرا مازندران، مدرس، تربيت ،طباطبائي عالمه تهران، هاي دانشگاه
 مبناي بر حسابداري هاي گروه ارتباطي ساختار در ها دانشگاه ثيرگذارترينأت الزهرا و نفت صنعت مشهد، فردوسي كرمان،
 يدولت هاي دانشگاه حسابداري هاي گروه بر پژوهش اين تمركز هنكاي وجود با ،است گفتني( هستند يعلم تئيه اعضاي
  ).دارد ملأت جاي ها دانشگاه اين يعلم تئيه اعضاي جذب در اسالمي آزاد دانشگاه توجه شايان جايگاه ،است

 با كه دارد نيز هايي محدوديت روش اين ،آيد مي دست به شبكه تحليل روش بردن كار به از كه مزايايي بر عالوه
 كارگيري هب بر حاضر پژوهش كيدأت .كرد فراهم را آتي هاي پژوهش سازي زمينه توان مي ها محدوديت اين بهبود يا رفع

 از .كرد استفاده نيز آن به مربوط معيارهاي ساير از توان مي كه صورتي در است، شبكه تحليل روش پراستفاده معيارهاي
 مانند ها روش ساير با روش اين زمان هم بردن كار هب يا است ارتباط در شبكه با كه هايي روش ساير از توان مي طرفي،
 ساختار هنكاي جمله از هايي محدوديت حاضر، پژوهش در .كرد استفاده است، مربوط گراف نظريه به كه هايي روش

 سطوح در ارتباطي ساختار آتي هاي پژوهش در تواند مي كه دارد وجود شد، بررسي يعلم تئيه اعضاي طريق از ارتباطي
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 و ها سياست بر ها دانشگاه بين ارتباطي هاي شبكه ثيرأت ،آتي هاي شپژوه در توان مي همچنين، .شود بررسي نيز ديگر
 عملكرد نظير حسابداري هاي گروه خروجي بر روابط شبكه در جايگاه و موقعيت ثيرأت و پژوهشي و آموزشي هاي برنامه

 اين در شده  هستفادا شناسي روش از شود مي پيشنهاد ،اين بر عالوه .كرد بررسي نيز را دانشجويان و يعلم تئيه اعضاي
 نهادهاي و واحدها نظير حسابداري بااهميت هاي حوزه ساير در مؤثر بازيگران تحليـل و شناسـايي براي پژوهش،

 در كه شود مي توصـيه نيز پـژوهش موضـوع حوزه در پژوهشگران كليه به .شود استفاده نيز اي حرفه و استانداردگذار
  .كنند استفاده مدهآ دست به نتايج از ،خود هاي پژوهش
 حسابداري هاي گروه ارتباطات بر حاكم كالن ساختار شناخت كه گفت توان مي حاضر، پژوهش هاي يافته اساس بر

 افراد گيري تصميم در روابط الگوهاي اهميت به توجه با و آمده دست به نتايج با مطابق بنابراين، .دارد اهميت ها دانشگاه و
 ساير و حسابداري حرفه و آموزش در گذار سياست و گذار قانون نهادهاي به عالي، آموزش با مرتبط نهادهاي و

 ساختار بررسي در شبكه تحليل روش از خود غيره و ها ارزيابي ها، گيري تصميم در كه شود مي پيشنهاد كنندگان استفاده
 و كنند توجه )حسابداري هاي وهگر( ها دانشگاه ارتباطي ساختار به و كرده استفاده يعلم تئيه اعضاي جذب و آموزش
 .دهند قرار نظر مد را آنها بين قدرت چولگي و حاكم ساختار در را كليدي هاي دانشگاه ثيرگذاريأت قدرت و جايگاه نقش،

 و حسابداري هاي گروه ارتباطي ساختار دهنده شكل نيروهاي از بهتر شناخت به تواند مي پـژوهش اين نتايج واقع، در
 به بنابراين، .آورد فراهم را تر آگاهانه و بهتر گيري تصميم امكان گـذاران سياسـت بـراي و شده منجر يمعل تئيه اعضاي
 به ،حرفه آينده آن تبع به و عالي آموزش زمينه در ريزي برنامه براي كه شود مي پيشنهاد عالي آموزش حوزه گذاران سياست
 بهتر موقعيت از كه كليدي هاي دانشگاه خصوص هب( كنند توجه قدرت عتوزي و بازيگران جايگاه و موقعيت ارتباطي، ساختار

 كار بازار جذب دانشگاهي التحصيالن فارغ از اي عمده بخش كه انجآ از همچنين، ).برخوردارند بيشتري ثيرگذاريأت و
 كليدي بازيگران نقش و ها دانشگاه بين ارتباطي ساختار ،شود مي پيشنهاد اي حرفه هاي انجمن و ها سازمان به ،شد خواهند

 نظام روي پيش محتمل سناريوهاي طراحي و تحليل براي توان مي پژوهش اين نتايج از اين، بر عالوه .بگيرند نظر در را
 اتخاذ براي معياري تواند مي روابط بر حاكم الگوي گرفتن نظر در عبارتي، به .كرد استفاده حسابداري عالي آموزش
 كه زماني در بردفورد قانون و پارتو توزيع به مربوط نتايج به توجه با ،است ذكر شايان .آورد مفراه تر مناسب هاي تصميم
 و كليدي بازيگران نقش ،دهند انجام را نظر مد تغييرات و ها برنامه كمتري، منابع صرف با بخواهند گذاران سياست

  .كند مي پيدا بسزايي اهميت قدرت، توزيع همچنين، و ثيرگذارأت

  منابع
  .تهران بهشتي، شهيد دانشگاه ارشد، كارشناسي نامهپايان .آن كاربرد و پارتو وزيعت ).1370( رضا پورطاهري،

 .144-115 ،)3( 9 ،حسابداري دانش مجله .ايران سهام بازار در مالكيت شبكه تحليل ).1397( امين ناظمي، رضا؛ زاده، تقي

 اجتمـاعي  توسعه مطالعات مجله .ملي توسعه در عالي آموزش نقش ).1393( ينفخرالد احمدي، همايون؛ محمد ،سپهر مريم؛ ،ثابتي
  .69-59 ،)4( 6 ،ايران
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 و نـوآوري  فصـلنامه  .عـالي  آمـوزش  در آمـوزش  كيفيـت  بـر  مـؤثر  عوامـل  بنـدي  اولويت و تحليل شناسايي، ).1396( اصغر ،زماني

  .36-23 ،)11( 6 ،آفريني ارزش

 يهـا  خـدمات در دانشـگاه   تيـ فيك يريگ اندازه). 1386(يزداني، حميدرضا؛ وارث، سيدحامد  سيدجوادين، سيدرضا؛ كيماسي، مسعود؛
  .28-9، )2( 14، هاي حسابداري و حسابرسي بررسي. UNPERFدر برابر  UNQUAL: رانيا

 از استفاده با اناير هاي دانشگاه سطح در حسابداري رشته آموزشي نظام كارايي بررسي ).1391( سيدمجتبي پور، شفيع ؛بيتا مشايخي،
  .142-119 ،)67( 19 ،حسابرسي و حسابداري هاي بررسي .ها داده پوششي تحليل تكنيك

 رشـته  كارشناسـي  دوره بـراي  شـده  نوسـازي  درسـي  برنامه يك پيشنهاد و درسي برنامه تغيير فرايند بررسي ).1386( ايرج نوروش،
 .42-21 ،)32( 10 ،حسابرسي و حسابداري هاي بررسي .حسابداري

 شـاغلين   و دانشـگاهيان  بين ادراكي فاصله :مديريت حسابداري آموزشي هاي اولويت و نيازها ).1384( بيتا مشايخي، ايرج؛ نوروش،
  .161-133 ،)41( 12 ،حسابرسي و حسابداري هاي بررسي .حسابداري حرفه در

 يپراكندگ قانون از استفاده با همدان يپزشك علوم هدانشگا نيالت هسته اتينشر نييتع ).1387( ماندانا ،يمكار حسين؛ مفرد، يليوك
  .174-153 ،)48( 42 ،يكتابدار مجله .برادفورد
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