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مقدمه
امروزه شرکت ها با توجه به گستردگی بازارهای فروش ،نیاز به سااتتار بازارااابی
شبکهای دارند .شرکت هاای که در ارتباط با فروش محصوالت اا تدمات تاود از
ساتتار بازاراابی شبکهای استفاده می کنند ،با هزاناه تبییااات بسایار یااای تار باه
حداکثر ساود مککا دسات ییادا مایکنناد.

)(Banker & Bardhan & Chen, 2008

بازاراابی شبکهای نوعی شیوه فروش است که در آن شرکتها ،محصوالت تود را
بدون تبییاات و بدون واسطه به فروش می رساانند و متاتراان یاز از ترااد در
صورت تکاال می توانند محصاوالت ککااانی را بازارااابی کنناد و ساود دراافات
نکااند .درآمد در بازاراابی شبکهای هم در ازای فروش مستقیم کاال و هام در ازای
فروش از طراق زارمجکوعه کسب میشود .در بازاراابی شبکهای ،بازاراابهاا باه
صورت «تبییاات کالمی» اا «تبییاات چهره به چهره» اقدام به فاروش محصاوالت
شرکت مایکنناد (Chen, 2011) .در بازارااابی شابکهای ،باا گساترش شابکههاای
زارساتتی و کسب رضااات متاتراان ،فاروش محصاوالت تو یادی باه سارعت
افزااش ییدا کرده و در برتی موارد باعث تاییر در اندازه شرکتها شاده و نسابت
اهرم ما ی شرکتها را به شدت دگرگون میکند (Faccio, 2010) .در حاا حاضار،
قوانی و مقررات فعا یت در شرکتهای بازاراابی شبکهای در اکثر کتاورها معای
شدهاند .در ااران ،قانونی اا غیرقاانونی باودن اار شارکت بازارااابی شابکهای را
وزارت صنعت ،معدن و تجارت متخص میکند.درآمد در بازاراابی شابکهای هام
در ازای فروش مستقیم کاال و هام در ازای فاروش از طرااق زارمجکوعاه کساب
میشود .ما یات در بازاراابی شبکهای از نوع ما یات بر درآمد شرکت است .ما یات
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بر درآمد شرکتها از موارد مهم ما یاتهای مستقیم میباشد .اا نوع ما یاات ،بار
سود شرکتها وضع میشود و سهم قابل تاوجهی از درآماد ما یااتی دو اتهاا را
تتکیل میدهد  .دو تها تالش میکنند میزان ما یاتهای تود را از اا محال باه
حداکثر برسانند تا بتوانند تدمات اجتکاعی را به توبی ارائه کنند .از طار

دارار

شرکتها تالش میکنند با اتخاذ اجتناب ما یاتی ،میزان ما یاتهای تود را تا جاای
که امکان دارد ککتر کنند و تنها منافع سهامداران را به حداکثر برسانند .الزم به ذکار
است مداران با توجه به انریزههای تاص اقدام به اجتناب از اظهار درست ما یاات
می کنند .در برتی مواقع امکان دارد اجتناب از یرداتات ما یاات نتاأت گرفتاه از
انریزه های شخصی مداران نبوده و ناشی از سیاستهای کیی شرکت باشد .اکی از
وظااف اصیی حسابرسان کتف دالال میزان اتتال

بی ما یات اظهار شده توسط

مداران و ادعای سازمان ما یاتی در ارتباط با ما یات سود میباشد .یک شرکتهاا
غیر از سهامداران ،نسبت به کل جامعه هام مسالو یت دارناد .اکای از مهامتارا
مصاداق مسلو یت اجتکاعی ،مسلو یت ما یاتی شرکت میباشد .مداران شارکتهاا
در ارتباط با ما یات اظهار شده مسلو یت حقوقی دارند .بحث مسلو یت ما یااتی در
بازاراابی شبکهای اهکیت زاادی دارد چرا که در اا نوع فروش ،چون محصوالت
تو یدی به طور مستقیم به دست مصر کنناده رسایده و روا اداری  -ما یااتی را
طی نکی کنند ،مکک است تخیفات ما یاتی ییش آمده و میزان فاروش شارکت باه
صااورت غیاار واقعاای اعااالم شااود و در نهاااات فاارار ما یاااتی اتفااا بیفتااد.
) (Chen et al, 2010با توجه به مطا ب ذکر شده اا تحقیق به دنبا یاسخروای باه
اا سلوا بود که آاا ساتتار بازاراابی شبکهای بر مسلو یت ما یاتی شرکتها تأثیر
معنیداری دارد؟
 .1ادبیات پژوهش
ااده اساسی درآمدزاای بازاراابی شبکهای از فرمو تصاعد گرفته شد ،که در ساده
شتم
معرو

)

 .م( توسط فیثاغورس و در ساده

ساوم)

.م( توساط اقییادس در کتااب

«مقدمات» به جهان معرفی شد .او ی بار ،ار شرکت دوچرتاهساازی در

روسیه از اا ااده استفاده کرد و برنامهای ترتیب داد که متاتراان باا یرداتات ۱۰
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روبل به جای  ۵۰روبل صاحب دوچرته شوند اگر چهار متتری دارر نیز معرفای
کنند؛ و ی فروش ککاانی به سرعت رو به اشباع رفت .در روسایه باه آن «شارکت
بَهکنی» و در فرانسه به آن «گیو ه برفای» قاب دادناد  .از آن یاز ،سیاساتکداران،
اقتصاددانان و جامعهشناسان زاادی به دنبا ییدا کردن راهی بودند که از ااا اااده
به نفع هکه استفاده کنند .او ی ککاانی که به طور رسکی فعا یت بازاراابی شبکهای
را در سا  ۱۹۳۰آغاز کرد ،ککاانی واتامی کا یفرنیا بود .بازاراابی شبکهای اا «نات
ورک مارکتینگ» با نام اتتصااری« اِماِ اِم» 1ناوعی شایوه فاروش اسات کاه در آن
شرکتها محصوالت تود را بادون تبییااات و واساطه باه فاروش مایرساانند و
متتراان یز از تراد در صورت تکاال میتوانند محصوالت ککااانی را بازارااابی
کنند و سود بریرند .درآمد در بازاراابی شبکه ای هم در ازای فروش مستقیم کاال و
هم در ازای فروش از طراق زارمجکوعه کسب مایشاود .در بازارااابی شابکهای،
بازاراابها بصورت «تبییاات کالمی» اا «تبییاات چهره به چهره» اقدام باه فاروش
محصوالت شرکت کرده و به ازای معرفی متتری جداد تخفیف گرفتاه و متاتری
جداد به طور مستقیم کاال را از شرکت دراافات تواهاد کارد.

)(Bradshaw, 2013

«شرکتهای هرمی» و «شرکتهای بازارااابی شابکهای» دو واژهای هساتند کاه در
بازاراابی و فروش امروزه رواج زاادی اافته و باه د یال متاخص نباودن تعرااف
آنها ،برتیها بی اا دو واژه فرقی قائل نکیشوند .شرکتهای بازااابی شابکهای
با مجوزهای رسکی فعا یت میکنند و تفاوتی که با شرکتهای هرمای دارناد ،ااا
است که در بازاراابی شبکهای محصو وجود دارد و ی در شرکتهای هرمی ااا
گونه نیست .در شرکتهای هرمی معکوالً محصو به اعضای هارم و باه صاورت
عکده به فروش میرسد و به ازای کسب عضو به سرگروه سارمااهای باه صاورت
درصدی داده و از عضو جداد جذب شده هکان ابتدای کار یو ی دراافت

میشود.

اا شرکتها در اکثر کتورهای دنیا از جکیه اااران غیرقاانونی هساتند؛ چاون در
ازای جذب افراد یو میدهند بهطور اجتنابنایذار فرو تواهند یاشید و وقتی هرم
فرویاشی کند ،به جز عدهای که در باالی هرم هستند هکه دست تا ی میمانناد ااا
1. MLM

تأثیر بازاریابی شبکهای بر مسئولیت مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 45

به عبارتی یو تود را میبازند .دو متخصه باارز ککااانیهاای هرمای نسابت باه
بازاراابی شبکهای انبار کردن کاال و عدم تاردهفروشای اسات.در شایوه بازارااابی
هرمی ککاانی متتراان را وادار میکند که تعداد هر چاه بیتاتری کااال ععکومااً باا
قیکت بسیار باالای) بخرند تا درآمد بیتتری داشاته باشاند ،حتای اگار نتوانناد آن
کاالها را به مصر

برسانند .در اا صورت افراد رأس هرم سود هنرفتی میکنناد

در حا ی که محصو چندانی را به بازار ارائه نکردهاند و محصوالت در زارزمی ها
انبار شدهاند .هکچنی به د یل کیفیت یاای محصوالت و هزانهی بااالی آنهاا ،در
اغیب شرکتهای هرمی محصوالت فقط بی اعضای داتل هرم توزاع میشود ،نه
بی مردم عادی بیرون از هرم .عککیسیون تجارت فدرا

آمراکا(2019,

با توجاه باه

قانونی بودن بازااابی شبکهای در ااران اکی از مواردی که باااد ماورد توجاه قارار
گیرد ،مسلو یت ما یااتی شارکت در ارتبااط باا فاروش محصاوالت باه متاتراان
میباشد .مداران شرکتها در ارتباط باا ما یاات اظهاار شاده مسالو یت دارناد .در
برتی مواقع که مداران از یرداتت ما یات اجتناب میکنند امکاان دارد اجتنااب از
یرداتت ما یات نتأت گرفتاه از انریازههاای شخصای ماداران نباوده و ناشای از
سیاست های کیی بازاراابی و فروش شرکت باشد .با توجه به اا موضاوع کاه در
بازاراابی شبکهای  ،محصوالت تو یدی به طور مساتقیم باه دسات مصار کنناده
رسیده و مراحل اداری  -ما یاتی را طی نکیکنند ،مککا اسات تخیفاات ما یااتی
ییش آمده و میزان فروش شرکت به صورت غیر واقعای اعاالم شاود و در نهااات
فرار ما یاتی اتفا بیفتد (Chen et al, 2010) .الزم به ذکر است که مداتیاه سیاسای
دو ت ها از طراق افزااش قوانی و مقررات موضوعه در ارتباط با ساتتار بازاراابی
شبکهای در بیندمدت باعث تأمی منافع ما یاتی دو تها و افزااش مسلو یتیذاری
ما یاتی شرکتها تواهد شد )Lin & Li, 2008) .دو تها با افازااش حکاااتهاای
ما ی تود در ارتباط با افزااش ارزش شرکتها و تو ید کاالها و تدمات باه دنباا
افزااش رونق بازار سرمااه بوده و در نهاات تواستار دستاابی باه میازان ما یاات
مصوب شده به عنوان درآمد میی میباشند (Liu, Q et al, 2011) .نرخ رشد سارمااه
شرکتها در کوتاهمدت در برتی موارد نتاأت گرفتاه از حکاااتهاای دو ات از
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طراق سیاست های یو ی مدون بوده و در بیندمدت نسبت بازده داراایها را تحات
تأثیر قرار داده و مسلو یت ما یاتی شرکت در ارتباط با یرداتت به موقع ما یاات را
افزااش تواهد داد .در برتی موارد دو تها با حکاات تود از سااتتار بازارااابی
شبکهای به دنبا اعکا سیاست های ما یاتی تود بوده و با تادوا قاوانی مادون
تواستار جذب حداکثر سرمااه در بازار سرمااه میباشاند .باا افازااش نارخ رشاد
موجودی های شرکت ،فرصت های رشد نیز افازااش ییادا کارده و در اداماه تناوع
محصوالت تو یدی بیتتر شده که با افزااش تنوع در تو یاد محصاوالت ،رضااات
متتراان بیتتر شده و در نهاات ساتتار بازاراابی شبکهای تقوات تواهد شد .هار
چه قدر جراآنهای نقدی شرکتها با افزااش فروش محصوالت از طراق سااتتار
بازاراابی شبکه ای ،روند مثبتی را تجربه کند ،شاتص صنعت مورد فعا یت افزااش
ییدا کرده و در نهاات مسلو یت ما یاتی شرکتها نیز با توجه به حکااتهای دو ت
از ساتتار بازاراابی شبکهای در جهت افزااش ارزش شرکتها ،بیتتر تواهد شاد.
)(Bebchuk, L et al, 2000

 .1-1پیشینه تحقیق

الزم به ذکر است با توجه به جداد بودن موضوع تحقیق ،در ااران مطا عات مارتبط
اندکی در تصوص بازاراابی شبکهای و ما یات ییدا شده است.
یورحیدری و هککااران ع ،)۱۳۹4در یژوهتای تحات عناوان «بررسای تاأثیر
اجتناب از یرداتت ما یات بر هزانه سرمااه سهام عادی ،با حاظ فرصتهای رشاد
و ما کیت نهادی» به بررسی سنجش اجتناب از یرداتت ما یات ،نرخ مؤثر ما یااتی
را طی ار دوره  ۱۰سا ه از ساا  ۱۳8۰تاا  ۱۳8۹در  7۵شارکت از شارکتهاای
یذارفته شده در بورس اورا بهادار تهران ،یرداتتند .روش تحقیاق آنهاا از ناوع
هکبستری و با استفاده از روش حداقل مربعات معکو ی و دادههای یانل انجام شده
است .نتااج تحقیق به صورت زار عنوان شد که فرصات رشاد و ما کیات نهاادی
تأثیر معنیداری بر رابطه بی اجتناب از یرداتت ما یات و هزانه سرمااه ندارد.
صکدی یور و هککاران ع )۱۳۹2در یاااننامه تود تحات عناوان «نارخ بهیناه
ما یات در ااران» با محاسبه نرخ مؤثر ما یاتی برای ما یاات بار درآماد ،ما یاات بار

تأثیر بازاریابی شبکهای بر مسئولیت مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 47

شرکتها و ما یات بر متاغل به بیان نرخ بهینه ما یات در اااران یرداتتاه و نتیجاه
حاصل از بررسی ااتان اا است که در ااران ما یات بر درآمد و متاغل از منحنی
الفر تبعیت میکند و ی در مورد ما یات بر شرکتها تبعیت نکیکند.
تدامی یور و امینی نیاع ،)۱۳۹2در یژوهتی تحت عنوان «بررسی ارتباط بای
اجتناب از یرداتت ما یات و هزانه بدهی و تأثیر ما کیت نهادی بر اا رابطاه» باه
بررسی روابط بی اا متایرها در بورس اورا بهادار تهران در دوره زماانی ۱۳8۰
تا  ۱۳8۹یرداتتند .نتااج حاصل از تحقیق نتان داد که رابطه منفی بای اجتنااب از
یرداتت ما یات و هزانه بدهی وجود دارد .اا رابطه منفی نتان میدهاد کاه اثار
مناسب ما یاتی ناشی از اجتناب از یرداتت ما یات میتواند به عناوان بادهی بارای
شرکت به کار رود ،از ااا رو اجتنااب از یرداتات ما یاات مایتواناد باه عناوان
جانتی استفاده از بدهی باشد .عالوه بر اا نتااج حاکی از ااا اسات کاه ساط
ما کیت نهادی بر ارتباط بای اجتنااب از یرداتات ما یاات و هزاناه بادهی تاأثیر
معناداری ندارد.
زنگ و هککاران 1ع ،)2۰۱6در تحقیقی تحت عنوان «ساتتار بازاراابی هرمای،
مداتیه سیاسی وبار ما یاتی شرکتها» به بررسای تاأثیر بازارااابی هرمای بار باار
ما یاتی شرکتهای بورسی منطقهی شانرهای چای در دوره ی زماانی  2۰۰4ا ای
 2۰۱۱یرداتتند .نتااج تحقیق آنها بر اسااس رواکارد یانال داتاا و روش حاداقل
مربعات دو مرحیه ای « ،»2SLSنتان داد که با افزااش الاههای بازاراابی هرمی ،بار
ما یاتی شرکتها که با چهار فرمو متفاوت اندازهگیری شاده باود ،در هار چهاار
حا ت ،کاسته شده و شرکتها با استفاده از ترفندهای فروش نامحساوس کاالهاای
تو یدی اقدام به فرار ما یاتی میکنند .هکچنای نتاااج تحقیاق آنهاا نتاان داد کاه
مداتیه سیاسی دو تها ،باعث افزااش بار ما یاتی شرکتهاا شاده و در بیندمادت
میزان فرار ما یاتی را کاهش تواهد داد.
تاااایور و هککاااران 2ع ،)2۰۱۵در یژوهتاای تحاات عنااوان «تااأثیر ساااتتار
1. M. Zhang et al
2. Taylor et al
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ما یاتهای بی ا کییی بر ساتتار بازاراابی شبکهای و ا روهاای افتاای ماا ی» باه
بررسی رابطه بای متایرهاا یرداتتناد .آنهاا تحییال کردناد کاه چطاور سااتتار
ما یات های بی ا کییی و ساتتار بازارااابی شابکه ای در شارکت هاا بار ا روهاای
افتای ما ی تاثیرگذار است .آن ها به اا نتاااج رسایدند کاه ضارااب ما یاات بار

درآمد جزئی از عوامل مهم تعیی کننده برای افتاءگزارشات ما ی به حساب مای-

آاند .رابطه بی ضرااب ما یاتی و افتاءگزارشات ما ی مکک است باعث شود کاه
شرکتهاای که ما یات را از طراق اجتناب ما یاتی کاهش میدهند و اا به دنبا فارار
ما یاتی هستند تصکیکات متخاصکی را در گزارشات ما ی تاود اتخااذ کنناد و باه
صورت گزانتی گزارش نکااند که منجر به کاهش ما یات نسبت به حا ات واقعای
تواهد شد .هکچنی آن ها دراافتند که از منظار ماداران شارکتها ،کااهش ما یاات
میتواند عامل انریزه بخش یر قدرتی بارای مادارات سااتتار بازارااابی شابکهای
باشد تا اهدا

ما ی شرکت را به شیوه مقرون به صرفه ای محقق سازد.

چ  1ع )2۰۱۳در مقا ه تود تحات عناوان «فارار از ما یاات در ا راوی رشاد

درون رو و ساتتار بازاراابی شبکهای» در اا ا رو دو ت نرخ ما یات را بهینه می-
کند ،حا آن که اشخاص فرار از ما یات را بهینه میسازند .در ا روای مطرح شاده
توسط چ نرخ ما یات ،فرار از ما یات و رشد اقتصادی مورد بررسای قارار گرفتاه
است و آنها را با نظام های اقتصادی هکانند دارر مقااساه مایکناد .هکچنای در
مورد تأثیرات سه سیاست دو ت دربااره نارخ ما یاات ،فارار از ما یاات و سااتتار
بازاراابی شبکهای تحقیقاتی کرد و یی برد که افزااش هزانهها و جراکههای فرار از
ما یات باعث کاهش فرار ما یاتی میشود .در حا ی که افزااش در رسیدگی ما یاات
فرار از ما یات را زمانی کاهش میدهد که هزانه اجرای ما یات تییای بااال نباشاد.
طبق قاعده اا سه سیاست به عیت تأثیر غیرمستقیم آنها بر روی فرار از ما یات و
نرخ ما یاتی مطیوب ،تأثیرات نامعیومی بر رشد اقتصادی کتور دارند.
فرانر و هککاران 2ع ، )2۰۱2در تحقیق تاود باا عناوان «سااتتار بازارااابی
1. Chen,2003
2. Frank, M. M., Lynch, J. L., & Rego, S. O
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شبکهای و افتای اتتیاری اطالعات ما یاتی ،شواهد تجربی از صانعت بیکاه عکار
نیوز ند» ،ابتدا به بررسی فرضیه صالحداد مادارات ماییردازناد و بار اسااس آن
تحقیق تود را ییش میگیرند .نتااج کار نتان داد که افتای اتتیاری اطالعاات باا
شرکت سهامی ،اندازه بزرگ ،تنوع محصو و مقدار فروش و داد و ستد از طرااق
آژانزهای فروش مستقل ،رابطه مستقیم دارد و در واقع نکااشدهنده اا است که
شکل سازمانی و نوع فروش بر اساس بازاراابی شبکهای و انادازه شارکت نیاز باا
افتای اتتیاری اطالعات در ارتباط است .بازاراابی شبکهای باعث کااهش افتاای
اطالعات میگردد.
زای و اانگ و چاو 1ع )2۰۱2در تحقیقی با عنوان «عوامل تعیای کنناده سااتتار
بازاراابی شبکهای و واژگیهای افتای اتتیاری اطالعات ما یاتی مبتنای بار اانترنات
در شرکتهای چینی» هد

تود را بررسی عوامیی که باعث شد شرکتهای چینای

گزارشدهی اانترنتی را به صورت اتتیاری اتخاذ کنند اعالم نکودناد .آنهاا باه ااا
نتیجه رسیدند که ما کیت ااا تی برای افتای اطالعات دارای اثرات منفی اسات چارا
که آنها تقاضای افتای اطالعات را از شارکت ندارناد و دغدغاه آنهاا ساودآوری
نیست و ما کیات اشاخاص قاانونی دارای اثارات مثبات هساتند زاارا آنهاا دارای
متو ها و قابییتهاای برای نظارت بر شرکتهاا مایباشاد .در ااا میاان ما کیات
تصوصی هیچ تأثیری بر ساتتار بازاراابی شبکهای ندارد .د یل آن را میتوان نسابت
کم میزان ما کیت آنها در شرکت دانست .نتااج هکچنی نتان میدهد کاه ما کیات
تارجی اثرات مثبتی بر میزان افتای اتتیاری شرکتهای مبتنی بر بازاراابی شابکهای
دارد چون در اا نوع شرکتها استفاده از مؤسسات حسابرسی بی ا کییای و داشات
نسبت مداران مستقل و عضوات در صنااع « »ITوجود دارد.
 .2روش شناسی
 .1-2روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع یز روادادی عبا استفاده از اطالعات گذشته) بوده و از حاظ
1. Zee,Yang & Chave
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کاربردی است .باه منظاور گاردآوری ادبیاات تحقیاق از روش کتابخاناهای

هد

استفاده شده اسات .روش ااا تحقیاق از ناوع توصایفی و هکبساتری مبتنای بار
دادههای ترکیبی است و برای بررسی میان متایرهای مستقل و وابساته آن از روش
آماری رگرسیون چند متایره استفاده می شود .تجزاه و تحییال دادههاا بار اسااس
روش مطا عه «دادههای ترکیبی» 1رگرسیون دادههای ترکیبی با اثرات ثابت است.
 .2-2جامعه آماری و روش نمونهگیری

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کییه شرکت های یذارفته شاده در باورس اورا
بهادار تهران می باشد .بنا بر اعالم ساات رسکی سازمان بورس اورا بهادار تهاران
کییه شرکتهای یذارفته شده تا یااان سا  ۱۳۹7شامل  ۵2۰شارکت در  ۳7گاروه
صنعتی بودهاند .بنابراا در تحقیق حاضر کییه شرکتهای یذارفته شده در باورس
و اورا بهادار تهران در ار بازه زمانی هفت سا ه ،از سا  ۱۳۹۱تا  ،۱۳۹7جامعاه
آماری تحقیق میباشند.
در اا مطا عه برای اا که نکونه یژوهش ار نکاانده مناسب از جامعه آماری
موردنظر باشد ،برای انتخاب نکونه از روش «غربا گری» 2عحاذفی) اساتفاده شاده
است .برای اا منظور معیارهای زار در نظر گرفتاه شاده و در صاورتی کاه اار
شرکت کییه معیارها را احراز کرده باشاد باه عناوان اکای از شارکتهاای نکوناه
انتخاب شده است .روند انتخاب نکونه در جدو  ۱به تصوار کتیده شده است.
 -۱با توجه به اطالعات مورد نیاز از سا  ،۱۳۹۱شرکتهاای که حاداکثر تاا
یااان اسفند ماه سا  ۱۳۹۰در بورس و اورا بهادار تهران یذارفته شادهاناد و ناام
آنها تا یااان سا  ۱۳۹7از فهرست شرکتهای ااد شده ،حذ

نتده باشد.

 -2در طو دوره موردنظر ،سهام آنها به طور فعا در باورس معامیاه شاده
باشد.
 -۳به منظور افزااش قابییت مقااسه شارکتهاای ماورد بررسای ،دوره ماا ی
آنها بااد منتهی به  2۹اسفند ماه باشد و در دوره ماورد مطا عاه تاییار دوره ماا ی
1. Panel Data
2. Criteria-Filtering Technique
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نداشته باشند.
 -4جزو شرکتهای واسطهگری ما ی عسارمااهگاذاری ،هیادانگ ،یزاناگ و
بانرها و بیکهها) به د یل متفاوت بودن عکیکرد آنها ،نباشند.
 -۵اطالعات مورد نیاز در دسترس باشد.
جدول  .١روند انتخاب نمونه آماری پژوهش
کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 1397/12/29

520

شرکتهایی که بعد از سال  1391در بورس پذیرفته شدهاند

()44

شرکتهایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شدهاند

()124

شرکتهایی که سال مالی آنها به  29اسفند ختم نمیشود و یا تغییر سال مالی دادهاند

()84

شرکتهای واسطهگری مالی (سرمایهگذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها )

()18

شرکتهایی که در طول دوره موردنظر ،سهام آنها به طور فعال در بورس معامله نشده است

()58

( )1

شرکتهایی که صورتهای مالی سال  1396خود را در زمان انجام این تحقیق ارائه نداده بودند

() 3

شرکت هایی که اطالعات آن ها برای به دست آوردن برخی متغیرهای تحقیق کافی نبود

()82

کل نمونه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیشفرضها

107

ییشفرضها به ترتیب اعکا شدند ،به اا صورت کاه هار شارکتی کاه در یایش
فرض او قرار گرفته است ،برای شکارش ییش فرضهای بعدی حااظ نرردااده
است.
در اا تحقیق بعد از اعکا ییشفرضهاا ۱۰7 ،شارکت از  ۱۹صانعت بااقی
ماندند .در جدو  ،2فراوانی اعضای نکونه نتان داده شده است.
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جدول  .2فراوانی اعضای نمونه به تفکیك نوع صنعت
کد

( )2

نام صنـــعـت

نمونه آماری

10

استخراج ذغال سنگ

1

13

استخراج کانههای فلزی

5

14

استخراج سایر معادن

1

15

انواع فرآوردههای غذایی و آشامیدنی

7

17

منسوجات

1

23

فرآورده های نفتی ،کک و سوخت هستهای

2

24

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

13

25

الستیک و پالستیک

2

26

سایر محصوالت کانی غیر فلزی

18

27

فلزات اساسی

12

29

ماشینآالت و تجهیزات

7

31

ماشینآالت و دستگاههای برقی

12

32

ساخت رادیو ،تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی

1

34

خودرو و ساخت قطعات

19

45

پیمانکاری صنعتی

1

60

حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات

2

63

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل

1

72

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

1

74

خدمات فنی و مهندسی

1
107

جــــمع

منبع:اافته های یژوهش

 .3-2فرضیه پژوهش

ساتتار بازاراابی شبکهای بر مسلو یت ما یاتی شرکتها تأثیر میگذارد.
 .3تعریف عملیاتی متغیرها
 .1-3متغیر وابسته

مسئولیت مالیاتی شرکت  iدر سال  :) ETR i,t ( tمسلو یت ما یاتی شرکت از عکز
رابطه شکا
عاتتال

ما یاتی به دست میآاد.شکا

ما یاتی برابر است باا حاصال تقسایم

بی میزان ما یات اظهار شده توسط شرکتها و ما یاات مادنظار ساازمان
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ما یاتی کتور) بر سود تا ص دوره جاری
).(Fan & Wong & Zhang, 2013

مالیات مدنظر سازمان مالیاتی کشور  -میزان مالیات اظهار شده توسط شرکتها

() 1

سود خالص دوره جاری

=

ETR

 .2-3متغیرهای مستقل

ساختار بازاریابی شبکهای شرکت  iدر ساال  :) LAYER i,t ( tمتایار مصانوعیای
است که اگر شرکت مورد بررسی دارای ساتتار بازاراابی شبکهای باشد برابر اار
و در غیر اا صورت برابر صفر تواهد بود ).(Jin et al, 2005
 .3-3متغیرهای كنترلی

اندازه شرکت  iدر سال  :) LNASSETi,t ( tبرابر است باا رااراتم طبیعای ارزش
دفتری کل داراایهای شرکت ).(Lin & Li, 2008
اهرم مالی شرکت  iدر سال  :) LEVi,t ( tبرابر است با حاصل تقسیم مجکاوع
بدهیهای کوتاهمدت بر ارزش دفتری کل داراایهای شرکت
).(Liu et al, 2011
نرخ رشد سرمایه شرکت  iدر سال  :) CAPINTi,t ( tبرابر است با نارخ رشاد
سرمااهگذاری که نحوه محاسبه آن به صورت زار میباشد
).(Liu et al. 2011
ع)2

CAPINTi ,t  INVi ,t  INVi ,t 1 / INVi ,t 1

 = INVi ,tبرابر است با مانده سرمااهگذاری در سا جاری.
 = INVi ,t 1برابر است با مانده سرمااهگذاری در سا ماقبل جاری
نرخ رشد موجودی شرکت  iدر سال  :) INVINTi,t ( tبرابر است با نارخ رشاد
موجودیها که نحوه محاسبه آن به صورت زار میباشد
):(Dabelue et al, 2012
ع)۳

INVINTi ,t  INVi ,t  INVi ,t 1 / INVi ,t 1

 = INVi ,tبرابر است با مانده موجودیها در سا جاری.
 = INVi ,t 1برابر است با مانده موجودیها در سا ماقبل جاری.
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نسبت بازده داراییهای شرکت  iدر سال  :) ROA i,t ( tبرابر اسات باا نسابت
درآمد تا ص تقسیم بر کل ارزش دفتری کل داراایها.

)(Yang et al, 2008

فرصتهای رشد شرکت  iدر سال  :) M Bi,t ( tبرابار اسات باا نسابت ارزش
بازار به ارزش دفتری سهام که به عنوان نکااندهای از فرصتهاای سارمااهگاذاری
استفاده شده است.

)(Banker et al, 2008

نسبت جریانهای نقدی شرکت  iدر ساال  tع  :) DEFICITi,tبرابار اسات باا
حاصل تقسیم جراانهای نقدی ناشی از فعا یتهای عکییااتی تقسایم بار میاانری
ارزش دفتری کل داراایها در سا ماقبل سا جاری.

)(Bebchuk et al, 2000

نحوه محاسبه متایر نسبت جراانهای نقدی به صورت زار میباشد:
جریانهای نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی

() 4

میانگین ارزش دفتری کل دارایی ها در سال ماقبل سال جاری

=

DEFICITi,t

شاخص صنعت مورد فعالیت شرکت  iدر ساال  :) Industryi,t ( tاار متایار
صفر و ار برای طبقهبندی صنعت مورد فعا یت میباشد .در جاای که شرکتهای
مورد بررسی تو یدی باشند ،ع )IND=1و برای ساار شرکتها ع )IND=0مایباشاد.
اا متایر برای کنتر تفاوت ثبات سود و کیفیت اقالم تعهدی شرکتهای صنعتی
عتو یدی) با ثبات سود و کیفیت اقالم تعهدی ساار شرکتها به کار گرفته میشاود
).(Banker et al, 2008
عمر شرکت  iدر سال  :) Year i,t ( tبرابار اسات باا رااراتم سا شارکت از
ابتدای تأسیز تاکنون ). (Chen et al, 2010
 .4مدل آماری فرضیه تحقیق
برای آزمون فرضیه یژوهش از مد تعدال شده چ و هککاران باه صاورت زاار
استفاده شده است:
ع)۵

ETR i ,t   0  1LAYER i ,t   2 LNASSETi ,t  3LEVi ,t   4CAPINTi ,t  5INVINTi ,t   6 ROAi ,t
  7 MBi ,t  8DEFICITi ,t  9 Industryi ,t  10Yeari ,t  εi,t

 .5تجزیه و تحلیل دادهها
جدو  ۳آمار توصیفی مربوط به متایرها را نتان میدهد.
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جدول  .٣آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
عمر
شرکت

شاخص صنعت
مورد فعالیت

نسبت
جریانهای نقدی

نسبت بازده
داراییها

نسبت بازده
داراییها

نرخ رشد
موجودی

نرخ رشد
سرمایه

اهرم مالی

اندازه
شرکت

ساختار بازاریابی
شبکهای

مسئولیت
مالیاتی

عنوان متغیر

0/6096

0/4741

0/4410

0/1419

0/6481

0/2217

0/2659

0/4893

5/9214

0/4522

0/2378

میانگین

0/3941

0/4997

0/2841

0/1189

2/5589

0/2395

0/2033

0/2180

0/6089

0/498

0/2049

انحراف معیار

0/962

0/104

0/953

2/328

25/122

3/339

0/772

-0/411

0/728

0/192

1/112

چولگی

0/097

0/097

0/097

0/097

0/097

0/097

0/097

0/097

0/097

0/097

0/097

انحرافات چولگی

1/328

-1/996

3/594

15812

633/708

19/696

-0/181

-0/816

0/565

-1/969

0/543

کشیدگی

0/193

0/193

0/193

0/193

0/193

0/193

0/193

0/193

0/193

0/193

0/193

انحرافات کشیدگی

0/0028

0/0000

0/0023

0/0068

0/0107

0/0032

0/0052

0/0380

4/8037

0/0000

0/0078

کمترین مقدار

0/2455

1/0000

0/5138

0/2245

0/8992

0/5399

0/8718

0/9101

8/0074

1/0000

0/8346

بیشترین مقدار

منبع:اافتههای محقق
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با توجه به جدو  ۳میانری مسلو یت ما یاتی شرکت های نکونه به ترتیب برابر باا
 ۰/2۳78بوده و کم ترا و بیتترا مقدار آن برابر با  ۰/۰۰78و  ۰/8۳46میباشاد.
بررسی میزان چو ری و کتیدگی اا متایر که بااستی باه ترتیاب  ۰و  ۳باشاد تاا
متایر دارای توزاع نرما باشد ،نتان می دهد کاه ااا متایار دارای توزااع نرماا
نیست .بر اساس آمار توصایفی ارائاه شاده ،میاانری سااتتار بازارااابی شابکهای
شرکتهای نکونه طی بازه زمانی تحقیاق مثبات و باه ترتیاب برابار باا  ۰/4۵22و
 ۰/۱8۵۳بوده است .هکچنی میانری مثبت اندازه شرکت ،اهرم ماا ی ،نارخ رشاد
سرمااه ،نرخ رشد موجودی ،نسبت بازده دارااایهاا ،نسابت جرااانهاای نقادی،
شاتص صنعت مورد فعا یت و عکر شرکت به ترتیب برابار باا ،۰/48۹۳ ،۵/۹2۱4
 ۰/474۱ ،۰/44۱۰ ،۰/۱4۱۹ ،۰/648۱ ،۰/22۱7 ،۰/26۵۹و  ۰/6۰۹6بوده است.
 .1-5آزمون نرمال بودن

در اا مطا عه از آماره کو کوگرو -اسکیرنف 1ع )K-Sجهت بررسی نرماا باودن
داده ها استفاده شده است.
اگر سط اهکیت آماره اا آزمون بیتتر از  ۰/۰۵باشد فرضیه  H 0مبنای بار
نرما بودن توزاع متایر یذارفته میشود .در جدو  4نتااج آزمون  K-Sبرای متایر
مسلو یت ما یاتی شرکتهای نکونه ارائه شده است.
جدول  .4نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
متغیر

تعداد ()N

آماره ()K-S

سطح اهمیت ()Sig

مسئولیت مالیاتی

639

3/227

0/000

منبع:اافته های محقق

با توجه به اا که برای متایر مسلو یت ما یاتی سط اهکیات آمااره  K-Sککتار از
 ۰/۰۵میباشد ،بنابراا فرضیه  H 0مبنی بر نرماا باودن توزااع ااا متایرهاا در
سط اطکینان  %۹۵رد شده و بیانگر اا است که متایر مسلو یت ما یاتی از توزاع
نرما برتوردار نکیباشند .نرما بودن متایر وابسته ،شارط الزم بارای ماد هاای
رگرسیون است ،بنابراا الزم است قبل از آزمون فرضیهها اا متایر نرما ساازی
1. Kolmogorov-Smirnov
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شود .در اا یژوهش برای نرما سازی دادهها از تابع انتقا جانسون 1بهاره گرفتاه
شده و توسط نرم افزار  Minitab 17.1مورد تجزاه و تحییل واقع شده است .نتاااج
حاصل از آزمون  K-Sبعد از فرآاند نرما سازی دادهها به شرح جدو  ۵میباشد.
جدول  .5نتایج آزمون  K-Sبعد از نرمالسازی
تعداد ()N
639

متغیر
مسئولیت مالیاتی

سطح اهمیت ()Sig
0/722

آماره ()K-S
0/694

منبع :اافته های یژوهش

با توجه به جدو  ۵از آنجاای که بعد از نرما سازی دادهها سط اهکیات ع)Sig.
آماره کو کوگرو -اسکیرنف برای متایر وابسته باالتر از  ۰/۰۵می باشاد ع،)۰/722
بنابراا فرضیه  H 0در سط اطکینان  %۹۵تأاید شده و بیانگر اا است که متایر
مسلو یت ما یاتی بعد از فرآاند نرما سازی ،دارای توزاع نرما میباشند.
 .2-5نتایج آزمون  Fمقید و هاسمن

برای اا که بتوان متخص نکود که آاا استفاده از روش دادههاای یانال در بارآورد
مد مورد نظر کارآمد تواهد بود اا نه ،از آزمون چاو اا  Fمقید و به منظور اا کاه
متخص گردد کادام روش عاثارات ثابات و ااا اثارات تصاادفی) جهات بارآورد
مناسبتر است عتتخیص ثابت اا تصادفی بودن تفاوتهای واحدهای مقطعای) از
آزمون هاسک استفاده می شود .نتااج حاصل از اا آزمونها در جدو  6ارائه شده
است.
جدول  .6نتایج آزمون چاو و هاسمن
آزمون

تعداد

آماره

مقدار آماره

درجه آزادی

P-Value

چاو

639

F

1/7450

()106،522

0/0000

هاسمن

639



7/6807

2

10

0/0035

منبع:اافته های محقق

با توجه به نتااج آزمون چاو و  P-Valueآن ع ،)۰/۰۰۰۰فرضیه  H 0آزمون در سط
اطکینان  %۹۵رد شده و بیانگر اا است که میتوان از روش دادههای یانل استفاده
نکود .هم چنی با توجه به نتااج آزمون هاسک و  P-Valueآن ع )۰/۰۰۳۵که ککتار
1. Johnson Transformation
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از  ۰/۰۵میباشد ،فرضیه  H 0آزمون در سط اطکینان  %۹۵رد شده و فرضایه H 1
یذارفته میشود .ذا الزم است مد با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.
برای سنجش اعتبار مد و بررسی مفروضات رگرسیون کالسایر الزم اسات
است هکسانی واراانز ها ،استقال باقیکاندهها و عدم وجود تطای تصارا ماد
عتطی بودن مد ) نیز انجاام شاود .بارای آزماون نرماا باودن جکاالت تطاا از
آزمونهای مختیفی میتوان استفاده کرد .اکی از اا آزمونها ،آزمون جارکیو -بارا
می باشد که در اا تحقیق نیز از ااا آزماون اساتفاده شاده اسات .نتاااج آزماون
جارکیو -برا حاکی از اا است که باقیکاندههای حاصل از برآورد مد تحقیاق در
سط اطکینان  %۹۵از توزاع نرما برتوردار هستند ،به طوری که احتکاا مرباوط
به اا آزمون ع )۰/487۵بزرگتر از  ۰/۰۵میباشد .اکی دارر از مفروضات آمااری
رگرسیون کالسایر هکساانی وارااانز باقیکانادههاا مای باشاد .در صاورتی کاه
واراانز ها ناهکسان باشند برآورد کننده تطی نااراب نبوده و کمترا وارااانز را
نخواهد داشت .در اا مطا عه برای بررسی هکسانی وارااانزهاا از آزماون بارش
یاگان استفاده شده است .با توجه به سط اهکیت اا آزمون که کوچرتر از ۰/۰۵
میباشد ع ،) ۰/۰۰۳۹فرضیه صافر مبنای بار وجاود هکساانی وارااانز رد شاده و
میتوان گفت مد دارای متکل ناهکسانی واراانز میباشد .در اا مطا عاه بارای
رفع اا متکل در برآورد از روش بارآورد حاداقل مربعاات تعکایم اافتاه «»GLS
استفاده شده است .همچنی در اا مطا عه برای آزمون هکبسته نبودن باقیکانادههاا
که اکای از مفروضاات تجزااه و تحییال و تحییال رگرسایون مایباشاد و تاود
هکبستری نامیده میشود از آزمون دوربی واتسون ع )D-Wاستفاده شده اسات .باا
توجه به نتااج او یه برآورد مد مقدار آماره دوربی واتسون برابر باا  2/48باوده و
از آنجاای که مابی  ۱/۵و  2/۵میباشد میتوان نتیجه گرفت باقیکاندهها مستقل از
هم می باشند .عالوه بر اا  ،برای آزمون اا که ماد دارای رابطاه تطای اسات و
اا که آاا مد موردنظر تحقیق از نظر رابطه تطای باودن و ااا غیار تطای باودن
درست تبیی شده است اا تیر از آزمون رمزی استفاده گرداده است .با توجاه باه
اا که سط اهکیت آزمون رمزی ع )۰/۳۹4۰بزرگتر از  ۰/۰۵مایباشاد ،بناابراا
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فرضیه صفر اا آزمون مبنی بر تطی بودن مد تأاید شاده و ماد دارای تطاای
تصرا نکیباشد .تالصه نتااج آزمونهای فو در جدو  7ارائه شده است.
جدول  .7نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات آماری
آماره

2

1/5257

Jarque-Bera

P  Value
0/4875

آماره

Breusch-Pagan

آماره

آماره

Durbin-Watson

F

P  Value

D

F

2/6284

0/0039

2/48

0/9326

Ramsey

P  Value
0/3940

منبع:اافته های تحقیق

 .3-5نتیجه آزمون فرضیه پژوهش

فرضیه یژوهش بیان میکند بی ساتتار بازاابی شبکهای و مسلو یت ما یاتی رابطاه
معنی دار وجود دارد.
جدول  .٨نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت
متغیر وابسته :مسئولیت مالیاتی
تعداد مشاهدات 107 :سال  -شرکت
روش آماری برآوردی :پانل دیتا  -اثرات ثابت GLS
سال مورد بررسی1396-1391 :
عنوان متغیر

عالمت متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

رابطه

جزء ثابت

0

0/1312

2/9064

0/0371

مثبت

ساختار بازاریابی شبکهای

LAYER i ,t

-0/0137

-3/0310

0/0030

منفی

اندازه شرکت

LNASSETi,t

-0/0152

-4/4043

0/0008

مثبت

اهرم مالی

LEVi ,t

-0/0533

-2/9576

0/0108

مثبت

نرخ رشد سرمایه

CAPINTi ,t

-0/0543

-1/6149

0/1069

بیمعنی

نرخ رشد موجودی

INVINTi,t

0/0160

0/0617

0/9014

مثبت

نسبت بازده داراییها

ROAi,t

-0/0001

-0/0523

0/9582

بیمعنی

فرصتهای رشد

M Bi ,t

0/0054

0/3257

0/8994

مثبت

جریانهای نقدی

DEFICITi,t

-0/0018

-3/8900

0/0063

بیمعنی

شاخص صنعت مورد فعالیت

Industryi ,t

0/0151

11/2060

0/0000

بیمعنی

عمر شرکت

Year i ,t

0/0018

3/1172

0/0067

مثبت

ضریب تعیین مدل

0/5768

( ) P  Value

1/7225
()0/0000

آماره F

منبع:اافته های یژوهش
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در بررسی معنی دار بودن کل مد با توجه به اا که مقدار احتکا آماره  Fاز ۰/۰۵
کوچرتر میباشد ع )۰/۰۰۰۰با اطکینان  %۹۵معنیدار بودن کل مد تأاید میشود.
ضراب تعیی مد نیز گوااای آن اسات کاه  ۵7/68درصاد از مسالو یت ما یااتی
شرکتها توسط متایرهای وارد شده در مد تبیی میگردد.
در بررسی معنایداری ضارااب باا توجاه نتاااج ارائاه شاده در جادو  8از
آنجاای که احتکا آماره  tبرای ضراب متایر ساتتار بازاراابی شبکهای کوچرتار
از  ۰/۰۵ماایباشااد ع ،)۰/۰۰۳۰در نتیجااه وجااود رابطااه معناایداری میااان ساااتتار
بازاراابی شبکهای با مسلو یت ما یاتی در سط اطکینان  ۹۵درصد مورد تأاید قارار
میگیرد .بنابراا فرضیه تحقیق یذارفته شده و با اطکینان  ۹۵درصد میتوان گفات
بی ساتتار بازاراابی شبکهای با مسلو یت ما یاتی شارکتهاا ،رابطاه معنااداری و
منفی وجود دارد .منفی بودن ضراب اا متایر ع )-۰/۰۱۳7حاکی از وجاود رابطاه
معکوس میان ساتتار بازاراابی شبکهای با مسلو یت ما یاتی شرکتها میباشاد باه
طوری که با افازااش  ۱واحادی سااتتار بازارااابی شابکهای ،مسالو یت ما یااتی
شرکتها به میزان  ۰/۰۱۳7واحد کاهش میاابد .با توجاه باه اانکاه در ااا ناوع
فروش ،محصوالت تو یدی به طور مستقیم به دست مصر کنناده رسایده و روا
اداری  -ما یاااتی را طاای نکاایکننااد ااذا انریاازه باارای کاااهش مساالو یت ما یاااتی
شرکتهاای که از ساتتار بازاراابی شبکهای استفاده میکنند وجود دارد.
نتااج تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنیدار متایار اهارم ماا ی بار مسالو یت
ما یاتی است .با افزااش اهرم ما ی شرکتها مسالو یت ما یااتی باه انادازه ۰/۰۵۳۳
واحد کاهش میاابد .در دنیاای که ما یات بر درآمد شرکتها وضع میشود ،تأمی
ما ی از طراق بدهی سودمندتر تواهد باود ،زاارا هزاناه بهاره معاا

از هرگوناه

ما یات میباشد ذا انتظار میرود در شرکتهاای که حجام بااالای از دارااایهاای
تود را از محل بدهی تأمی کردهاند ،اطالعات حسابداری با کیفیتی را ارائه نکرده،
تا منابع شرکت را هر چه بیشتر حفظ کرده و در آانده از میزان بادهیهاای تاود
بکاهند و در نتیجه میزان شکا
است.

ما یاتی در آنها بیشتر و مسلو یت ما یااتی ککتار
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هکچنی منفی بودن تأثیر اندازه شرکت با ضراب  ۰/۰۱۵2واحد بر مسالو یت
ما یاتی طبق نظراه قدرت سیاسی قابل توجیه است .شرکتهای بزرگتر از قادرت
سیاسی و اقتصادی مکتازی نسبت به شرکتهای کوچارتار بهاره مایبرناد .ااا
شرکتها با اساتفاده از قادرت اقتصاادی و زد و بنادهای سیاسای ،مایتوانناد در
طرحها و یروژههای ما یاتکاه ،سرمااهگاذاری کارده و ما یاات تاود را مادارات
نکااند .از اا رو ،هر چه شرکت بزرگتر باشد و بیشتر به مادارات ما یاات روی
آورد ،احتکا آنکه ما یات ابرازی تود را به درستی ارائه نکناد ،بایشتار اسات و
انتظار میرود مسلو یت ما یاتی در آن کمتر شود.
عکر شرکت بر مسلو یت ما یاتی تأثیرمثبت و معنایدار ع  )۰/۰۰۱8دارد .چارا
که با افزااش عکر شرکت ،شرکتها در مرحیه بیوغ قرار میگیرند .میزان مسلو یت
ما یاتی در مرحیه بیوغ با توجه باه کااهش مخاارج سارمااه گاذاری و ناوآوری و
دسترسی بیتتر به منابع متخصص هکچنی ترس مداران از تدشهدار شدن شهرت
شرکت افزااش میاابد.
نتااج تحقیق بیانرر افزااش مسلو یت ما یاتی شرکت هاای تو یادی باه میازان
ع )۰/۰۱۵۱نسبت به ساار شرکتها در دورهی مورد بررسای دارد .قاوانی ما یااتی
کتور به نحوی است که برتی از صنااع قابییت و تواناای بیشتری برای مادارات
ما یات دارند .اتخاذ شیوههای افتاای مارتبط باا اار صانعت ،منجار باه ساطوح
متفاوت افتای اقالم متابه در صورتهای ماا ی شارکتهاای آن صانعت تااص
میشود در نتیجه مسلو یت ما یاتی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
جراان نقدی تأثیر منفی بر مسلو یت ما یاتی شرکتهای مورد بررسای داشاته
است .به طوری که با افزااش جراانات نقدی به اندازه ار واحد مسلو یت ما یااتی
شرکتها به اندازه  -۰/۰۰۱8واحد کاهش میاابد .از آن جاای که جراانهای نقاد
به عنوان شاتصی شفا

از عکیکرد شرکت سبب ااجاد انریزههای مدارات ساود

میشود و از اا طراق شرکتها میتوانناد تصاوار مطیاوبی از جرااان هاای نقاد
عکییاتی ارائه داده و منابع ما ی برون سازمانی را حفظ نکااند .از آنجا کاه اجتنااب
ما یاتی سبب کاهش هزانه ما یات و افزااش جراان های نقد میگردد ذا تکاال باه
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یرداتت ما یات و در نتیجه مسلو یت ما یاتی با افزااش جراان هاای نقادی تحات
تأثیر قرار میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
هد

از مقا ه حاضر بررسای سااتتار بازارااابی شابکهای بار مسالو یت ما یااتی

شرکتهای یذارفته شده در بورس اورا بهادار طای دوره زماانی  ۱۳۹۱تاا ۱۳۹7
است .به اا منظاور از اطالعاات  ۱۰7شارکت بورسای و باا اساتفاده از تکنیار
دادههای تابیوای فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت .الزم به ذکر است بایش از
 ۱4۰۰۰شرکت بازاراابی شبکهای در دنیا فعا هستند که بیش از  4۰۰۰شارکت در
اااالت متحده وجود دارد عیااراه اطالعرسانی فروش مستقیم جهان) 1.در کتور ماا
حدود  2۵شرکت توانستند به صورت قانونی فعا یت شان را شروع بکنناد عسااات
بازاراابی شبکهای) 2اا حاکی از وجود فرصاتهاای زاااد در ااا ناوع تجاارت
است .در بازاراابی شبکهای تکیه بر فروش محصو و یرداتت کاارمزد بار مبناای
فروش و بازاراابی است .با توجه به حذ

ما یات تکییفای ،از ابتادای ساا  ۹۵و

عطف به ماده  ۹۳قانون ما یاتهای مستقیم ،که تکامی مسلو یتها در اا زمینه باه
عهده شخص بازارااب میباشد و شرکتهای بازاراابی شبکهای از ابتدای ساا ۹۵
هیچرونه مسلو یتی را در تصوص مسائل ما یاتی اعضا نکییذارند ذا بازاراابی از
طراق ساتتار شبکهای هکان طور که نتاااج تحقیاق نیاز نتاان داد سابب کااهش
مسلو یت ما یاتی شرکتها میشود .از آنجا که درآمدهای ما یااتی باه عناوان اار
منبع یاادار درآمدی در کتورهای توسعه اافتاه محساوب مایشاود و مؤ فاههاای
اقتصاد مقاومتی کتورمان نیز بر توجه به بخش ما یاتهاا تأکیاد دارد اذا ارتقاای
مسلو یت ما یاتی شرکتها میتواند دو ت را به اهدا

درآمادی اقتصااد مقااومتی

در شرااط تحرام ککر نکااد .در اا تصاوص ساازمان اماور ما یااتی مایتواناد
راسر فرار ما یاتی شرکتهای شبکهای را از طراق کنتار و نظاارت بار جرااان
وجوه گردش ما ی و اتذ ما یات به منظاور جیاوگیری از فارار ما یااتی باا اعکاا
1. Direct selling News Global
2. nmls.ir
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جراکههای سنری ما یاتی ،محدوداتهاای مانند مکنوعا خاروج شادن و ااا عادم
فعا یتهای بانکی کاهش داده و گامی در جهت افازااش مسالو یت ما یااتی آنهاا
بردارد .به عیت اانکه افزااش میزان و سط ساتتار بازارااابی شابکهای و مداتیاه
سیاسی دو تها در ارتباط با افزااش ارزش شرکتهای شبکهای مایتواناد اثارات
مهکی بر تصکیم سرمااهگذاران داشته باشد ،ارائه اطالعات کامل و شفا

از ساوی

مدارات در زمینه ساتتار بازاراابی شبکهای و مداتیه سیاسی دو تها در ارتباط با
افزااش ارزش شرکت و مسلو یت ما یاتی بسیار راه گتا تواهاد باود .اذا مراجاع
تدوا استانداردهای حسابداری میتوانند به افتای اتتیااری اطالعاات جاامع در
تصوص میزان و سط ساتتار بازاراابی شبکهای ،جراان وجوه و گردش ماا ی و
مداتیه سیاسی دو تها در ارتباط با افزااش ارزش و مسلو یت ما یاتی شرکتهای
شبکهای باردازند .با توجه به فرصتهای ییشروی شارکتهاا .جهات اساتفاده از
بازاراابی شبکهای سا م توصیه میشود تحییلگاران ماا ی فعاا در باازار سارمااه،
متاوران سرمااه گذاری در بورس اورا بهادار در کناار تحییالهاا و تکنیارهاای
معکو ی که انجام میدهند ،تحییلهای تاصی مبتنی بر وضعیت مسالو یت ما یااتی
و عوامل تأثیرگذار بر آن و ساتتار بازاراابی شبکهای و مداتیه سیاسی دو تها در
ارتباط با افزااش ارزش شرکتهای شبکهای با توجه به اساتانداردهای حساابداری
به عکل آورند.

پینوشتها
 .۱شرکتهای بیکه یز از اعکا ییش فرضهای او و دوم و سوم حذ شدند.
 .2کد صنااع از فاال  isicموجود در کتابخانه ساازمان باورس و اورا بهاادار اساتخراج
گرداده است.
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