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شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یالهکای  1391-95و
ارتباط آن با رشکد فکروش و حجک معکامالت پرداختکه شکده ،و نتکای نشکان
میدهد ،وجود آگهی پرداخت یود یهام بر رشکد فکروش ،تکأثسر گکذار بکوده،
مسانگسن رشد فروش را افنایش داده ،پسشبسنی یود یهام بکر رشکد فکروش و
حج معامالت ،تأثسر معنادار داشته ،و وجود پسش بسنی یود یهام در یکایت
شرکتها باعث اف نایش یطح مسانگسن دو متغسر رشد فروش و حج معکامالت
شده ایت.
واژگان کلیدی :کسفست یایت ،رشد فکروش ،حجک معکامالت ،بکورس اوراق
بهادار تهران.
طبقهبندی M41, C10 :JEL

 .1مقدمه
اهمست روزافنون اینترنت و ارتباط آشکار آن با گنارشگری مالی ،بر کتی پوشسده نستت .امروزه
به دالیل مختلف از جمله هنینههای پایسن و یهولت دیتریی بسنالمللکی از طریکق اینترنکت و
شبکه جهانی ،روشهای ارتباط مالی شرکتها بکا یینفعکان بکه یکرعت در حکال تغسسکر ایکت
(احمدپور و همکاران .)1388 ،شرکتها برای آنکه اطالعات مکورد نسکاز یکهامداران و در حالکت
کلی ،مالکان را در اختسارشان قرار دهند ،ناچار به ارائه مجموعهای از اطالعات مالی و غسر مکالی
هتتند تا آنها را در امر تصمس گسری مربوط به تخصسص بهسنه منابع یاری دهد.
شرکتها در گذشته به ارائه اطالعات از طریق انتشار گنارشها به صکورت یکنتی (گکنارش
مکتوب) مبادرت کردهاند که تا کنون ادامه داشته ایت .البتکه ایکن نحکوه ارائکه اطالعکات مکالی
ممکن ایت تا یالهای متمادی ادامه پسدا کند؛ اما ایتفاده از این نحوه گنارشگری اینترنتی که
ارزش افنوده برای شرکت ایجاد میکند ،روز به روز در حال گتکترش ایکت .گنارشکگری مکالی
اینترنتی ،به ایتفاده از وبیایتهای شرکتها به منظور انتشارات اطالعات مربوط بکه عملککرد
مالی آنها داللت دارد .بتته به اندازه شرکتها و ضریب تویعه کشورها ،بسشتر اطالعات موجکود
در وب یایت شرکت ها ،اطالعات مالی شرکتها می باشد .بکهعنکوان مثکال  99درصکد از 500
شرکت فورچون دارای وب یایت و  94درصد اطالعکات ایکن یکایتهکا شکامل اطالعکات مکالی
میباشد (احمدپور و همکاران.)1388 ،
نظر به اینکه ارائه اطالعات معتبر و به موقع برای حمایت از یرمایهگذاران جهت کمک در
فرایند تصمس گسری و همچنسن داشتن ی بازار یرمایه کارا مه مکیباشکد ،و ایکن هکد بکا
پسدایش تکنولوژیهایی مانند اینترنت و یرویسهای مرتبط همچون گنارشگری تجاری آنالین
از طریق وب ممکن میشود (باقریان کایگری.)1386 ،
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امروزه تنها در صورتی میتوان از چنسن اطالعاتی برخوردار شد که دانش و هنکر ایکتفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات در دیترس باشد .تحقسقات نشان داده که فناوری مکذکور ،انعطکا
پذیری بسشتری را برای جتتوجوی اطالعات فراه کرده و بر اثربخشی تصمس گسریهای انجام
شده ،تأثسر میگذارد .با آشنایی روزافنون ایکتفادهکننکدگان بکه تحلسکل اطالعکات الکترونسککی،
بهطور مرتب به تعداد کتانی که اینترنت را بهعنوان منبع اطالعات تجکاری خکود برگنیکدهانکد،
افنوده میشود (شماخی و طوری.)1392 ،
در دو دهه اخسر پایانی قرن بستت  3 ،نوآوری مه یعنی دورنگکار ،تلفکن همکراه و اینترنکت
نشان داده ایت که چگونه گتترش ارتباطات میتواند در ایجاد بازار تولسدات تأثسر داشته باشد و
شسوههای کار و زنکدگی مکردم را تغسسردهکد .وب ،بکرای تمکام یینفعکان واحکدهای اقتصکادی،
جایگنین بتسار یریعتر و آیانتری نتبت به دورنگار ،تلفن و ارتباطات پتتی ایت .در نتسجکه،
این امر یبب افنایش ارتباطات متقابل مسکان شکرکتهکا و جوامکع شکده ایکت (مهکدویپکور و
همکاران.)1389 ،
امروزه وبیایت شرکتها با خط مشی کلی آنها همتو شده ایت؛ زیرا وبیایتهکا ،چهکره
قابل رؤیت شرکتها مسان گروههای هد هتکتند .ماحصکل ایکن محکسط تجکارتی الکترونسک ،
شفافست ایت .شفا یازی مالی نوعی از شفافست ایت که مربوط به موضکوعات مکالی ایکت و
شامل صحت اطالعات ،کامل بودن اطالعات ،به جا بودن و به موقع بودن آن ایکت (ویشکوانات و
کافمن.)2006 ،1
در محسط یرمایهگذاری حتاس امروزی ،بتساری از یرمایه گذاران بر اهمست شفا یازی
اطالعاتی در ایتراتژیهای شرکت تأکسد دارند .کمبود اطالعات و عکدم اطمسنکان ،ویژگکیهکای
الینف عل مالی هتتند ،زیرا بازیگران در بازارهای یرمایه مشغول داد و یتد یرمایهگذاری و
اطالعات میباشند .فناوریهای مبتنی بر اطالعات ،یکبب تویکعه مکیشکود .ایکن ارتباطکات در
شرکت و کل جامعه شفافست ایجاد میکنند .هر شکرکت مکیتوانکد بکا یکرمایه گکذاری انکدکی،
انبوهی از اطالعات را در ی لحظه در تمام بازار پخش کنکد تکا یکرمایه گکذاران بکه اطالعکاتی
دیتریی داشته باشند که در گذشته فقط در اختسار تعداد محدودی بود .یینفعان میخواهنکد
به اطالعات مربوط ،قابل اتکا ،قابل مقایته ،به موقع ،به خکوبی یکازماندهی شکده و بکا جنئسکات
کامل در مکورد عملککرد شکرکت ،دیتریکی متکتقس و آنکی داشکته باشکند .شکرکتهکا بکرای
پایخگویی به این تقاضا مجبورند اطالعات بسشتری را در مورد برنامهها ،ریت ها و فرصتهکای
آتی خود افشا نمایند .شرکتها میتوانند با بهکارگسری اینترنت تصویر مطلوبتکری از خکود بکه
یرمایه گذاران و یایر یینفعان ارائه و از این طریق به کاهش هنینکه یکرمایه و افکنایش ارزش
بازار خود کم نمایند (مهدویپور و همکاران.)1389 ،
1. Vishwanath & Kaufmann
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 .2مبانی نظری پژوهش
هنگام صحبت از بازاریابی محصوالت و خدمات ،می توان گفت که ریانههکای اجتمکاعی شکسوه
رقابت در کتب و کار و مسنان فروش را تغسسر داده اند .این صحنه آنالین و جدیکد ،راهکی بکرای
تعامل شخصیِ بسشتر در مسان شرکت ها ،نامندها و مشتریانِ موجود ارائه کرده ایکت ککه دیگکر
ی جهته نستت .با توجه به قابلستهای دیترس بودن و قسمکتهکای منایکب ،حتکی کتکب و
کارهای کوچ نسن می توانند طرحهای بازاریکابی خالقانکه خکود را بکه اجکرا بگذارنکد ککه هک
دیتریی ویسعتری داشته و ه تأثسر بسشتری بویژه بر برندینگ دارد و رشد فروش آنهکا را بکه
مسنان قابل توجهی افنایش داده ایت.
الحربی )2015( 1در مقاله خود" :رشد کتب و کار از طریق بازاریابی ریانه های اجتماعی"،
به برریی شش عامل متتقل در بازاریابی ریانه های اجتماعی می پردازد که باعث رشدِ کتکب
و کار و افنایش فروش حتی در شرکتهای کوچ تر می شوند .شش عامل بازاریابی ریانههکای
اجتماعی :دیتریی به شبکه اجتماعی ،اخبار اجتماعی ،بازاریابی ک هنینه ،ارتباط بکا مشکتری،
نام تجاری و رشد فروش ،نشان داده شده ایت که اثرات مثبت برایاس تحقسقکات انجکام شکده
داشته اند.
امروزه ریکانههکای اجتمکاعی بکهعنکوان یککاندار اقسکانوس پکرتالط اینترنککت شککناخته
مکیشکوند .ریانههایی که بر فنکاوری وب مبتنکی بکوده و بکا جامککعهگرایککی مجککازی ،نقککش
ایایکی را در معادالت ریانهای جهان بازی میکنند .فضای مجازی ،بتکته بککه یککاختهککای
اجتماعی شکل میگسرد و رشد فنکاوری ،همگرایککی ریککانهای و متککائل مربککوط بککه آن ،در
شکرایط اجتماعی گوناگون ،برون دادهای متفاوتی داشته ایت .تنوع ویسع ابنارهای ریانههکای
اجتماعی ،شرکتها را قادر مییکازند تکا بکا دامنکه ویکسعی از مشتریان بکالقوه و موجکود خکود
ارتباط برقکرار کننکد .شرکتها بدین دلسل نسازمند برقراری ارتباط با مشتریان هتتند تا بتوانند
به خوبی محصکول خود را برای آنهکا بفریکتند ،از ایکدههکای آنهکا ایکتفاده کننکد ،از آنهکا یکاد
بگسرنکد و نسازهکای اجتماعی را تحقق بخشند (دانایی و معسن.)1396 ،
یایتها و ریانههای اجتماعی ،زنجسکرهای از تبکادالت اجتمکاعی را در طکول زمکان فکراه
مینمایند .بسشتر شرکتها به این نکته پی بردهاند ککه ریکانههککای اجتمکاعی ابکناری را بکرای
برقراری ارتباط و تغسسر مدل کتب و کار که منجر بکه ایجکاد فرصکتهککای جدیکد مکیشکوند،
فکراه مکینماینکد؛ بکویکژه ،ریکانههکای اجتماعی به عنوان یک بعکد جکداییناپکذیر از اینککه
افکراد چگونکه خریکد مکیکننکد ،ظکاهر ،و بکه یک تتککهسلگککر مهکک از روابککط مشککتریان
تبکدیل شدهاند (بسانچی و اندروز.)2015 ،2
1. Alharbie
2. Bianchi & Andrews
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گنارشگری مالی از مه ترین گنارش ها ایت که بر حتب مورد برایاس اصول پذیرفته شده
حتابداری برای گنارشگری برونیازمانی (یهامداران ،اعتباردهندگان و )...و یا برایاس نسازهای
مدیریت برای گنارشگری درون یازمانی تهسه میشود .گکنارش ابتکدا بکه صکورت شکفاهی و بکه
ویسله عالئ اشارهای و یپس به صورت کتبی و به ویسله نمادهای نوشتاری بکود و بکا پسکدایش
خط ،وارد مرحله جدیدی شد .گنارشگری مکتوب تا این اواخر تغسسر چندانی نکرده بکود ،امکا بکا
پسشرفت های اخسر در زمسنه رایانه ،فناوری اطالعات و در نهایت شبکه اینترنت ،گنارشگری مالی
و غسرمالی وارد مرحله نوینی شد .فناوری اطالعات تمام جنبه های زندگی امروز انتکان را در بکر
گرفته ایت .از این رو یده  21را یده اینترنت یا عصر اطالعات نامسدهاند.
اینترنت ،شکل جریان اطالعات از تهسهکنندگان به ایتفادهکننکدگان و بکر عککس را تغسسکر
داده و دیتریی به اطالعات را آیان کرده ایکت و ایکتفاده کننکدگان مکی تواننکد از طریکق آن،
اطالعات دلخواه خود را دریافت کنند .بازارهای تجاری و ایتفادهکنندگان اطالعکات تجکاری بکه
تمهسدات و شرایطی احتساج دارند تا شفافست مراحل گنارشگری را افنایش دهنکد ،زیکرا امکروزه
گنارشگری تجاری با انبوهی از مشکالت ماننکد ناککارآیی ،تجنیکه و تحلسکل نامنایکب و انتشکار
نامنایب اطالعات تجاری در بسن ایتفاده کننده اطالعات تجکاری (ماننکد بخکشهکای مختلکف
یازمان ،یهامداران و بان ها) روبرو ایکت؛ بنکابراین دیکتسابی بکه یکامانه گنارشکگری تجکاری
منایب برای حل متائل و ناکارآییها ،بتسار مه ایت .ماهست داوطلبانه اطالعات ارائه شده در
اینترنت به ویسله شرکتها باعث ایجاد غسر یکنواختی در افشاء اطالعات شرکتها شکده ایکت
(خدارو .)2005 ،1ظهور تحت وب باعث شد شرکتها در ایتراتژیهای افشا و انتشکار اطالعکات
خود تجدیدنظر کنند ،زیرا تحت وب نتبت به ابنارهای ینتی در نحکوه ارائکه و تنکوع محتکوای
اطالعات ،انعطا پذیری بسشتری دارد .بهعنوان نمونه تحت وبیایت بتساری از شرکتها بکرای
ایتفادهکنندگان امکان تعامل (پریش و پایخ) را فراه میکند ،یا به آنها اجکازه دیتریکی بکه
ویدئوهای شرکت (گنارشهای مدیران شرکت برای تحلسلگکران مکالی) را مکیدهنکد .همچنکسن
تحت وب امکان ارائه اطالعاتی بسش از اطالعات قابل ارائکه در روش یکنتی را بکرای شکرکتهکا
فراه میآورد .چنسن بتتری موجب میگردد که رابطه مباشرت مدیران شرکت بکا یکهامداران،
متتقس تر ،پویاتر و به صورت تعاملی (پریش و پایخ) در آید (کرمسر و همکاران.)2009 ،2
اینترنت این امکان را به وجود میآورد که یرمایهگکذاران و یینفعکان معمکولی شکرکت بکه
اطالعاتی دیتریی پسدا کنند که در صورت نبود اینترنت تنها در اختسار افکراد خاصکی از قبسکل
تحلسلگران مالی ،کارمندان شرکت و نشریات مالی قرار داشت .ایتفادهکنندگان اطالعات انتظکار
دارند که جدیدترین اطالعات مالی شرکت ،در تحت وبیایت آن موجود باشد؛ بنابراین میتوان
گفت که اینترنت به ویژگی کسفی به موقع بکودن اطالعکات مکالی کمک شکایانی خواهکد ککرد.
1. Khadaroo
2. Cormier et al.
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شکدن ایکن بازارهکا بکه

اینترنت با افنایش یرعت انتقال اطالعات در بازارهای مالی باعث نندی
فرضسه بازار کارا میشود (شسخ و حتنزاده.)1393 ،
شرکتها برای گنارشگری جنبههای مختلف عملکرد خود ،از اینترنکت ایکتفاده مکیکننکد.
اگر چه عملکرد مالی توجه افراد زیادی را در محافل دنسا به خود جلب کرده ایت امکا ایکن فقکط
ی جنبه از عملکرد شرکتها میباشد .شرکتها عالوه بر عملکرد مالی ،توجه قابل مالحظکهای
به افشای یایر جنبههای عملکرد خود در اینترنت از قبسل عملکرد محسطی ،عملکرد اجتماعی و
رویههای نظارتی دارند .تحلسلگران مالی حرفهای برای ارزیابی عملککرد بلندمکدت شکرکتهکا از
معسارهای غسرمالی نسن در تحلسلهای خود ایتفاده میکننکد .شکواهدی وجکود دارد ککه افشکای
اطالعات غسر مالی میتواند برای ایتفادهکنندگان اطالعکات حکائن ارزش باشکد ،زیکرا مکیتوانکد
شکا بسن اطالعات مالی ارائکه شکده در مکدل یکنتی و نسازهکای اطالعکاتی ایکتفادهکننکدگان
اطالعات را از بسن ببرد .اطالعات مکمل غسرمالی میتواند شامل وضعست دارایکیهکای نامشکهود،
مسنان رضایتمندی مشتریان ،کارهای انجام شکده بابکت حاکمسکت شکرکتی ،مکدیریت ریتک ،
یرمایههای فکری و غسره باشد که میتواند اطالعات مفسدی را بکرای ایکتفادهکننکدگان فکراه
آورد (کرمسر و همکاران.)2009 ،
بهطور کلی ،شرکتهایی که از گنارشگری مالی اینترنتی ایتفاده مکیکننکد ،گکنارشهکای
یاالنهشان همراه با گنارش حتابریان ایت .به عالوه ،اکثر شکرکتهکا از قالکب شکناخته شکده
مدرک قابل حمل جهت انتشار گنارشها ایتفاده مینمایند (عکرب مکازار و آریکنپکور.)1387 ،
همچنسن ،اطالعات تجربی به دیت آمده نشان میدهد شکرکتهکایی ککه از گنارشکگری مکالی
اینترنتی ایتفاده میکنند ،در کل بنرگتکر و یکودآورتر از یکایر شکرکتهکا هتکتند (پکروان و
لویسا.)2005 ،1
این شکل گنارشگری نسن میتواند از طریق فایلهای تصویری یا صوتی ارائه شود .ایتفاده از
اینترنت بهعنوان ی کانال پخش اطالعات شرکتها ،پدیدهای ایت که در یکالهکای اخسکر در
حال رشد و پسشرفت ایت تا جایی که بتساری از شرکتهکا وبیکایتهکای خکود را در جهکت
دیتریی به اطالعات مالی و به منظور بازاریابی و اطالعات مشتریان انتخاب مکیکننکد .انقکالب
اینترنتی ،جریان ینتی حتابداری ،حتابریی و پایکخگویی را بکه یکمت گکروههکای اینترنتکی
متفاوت تغسسر داده ایت .بتساری از تحقسقات بسان میکنند که موارد گنارشگری مالی اینترنتکی
در کشورهایی با فناوری اطالعات و ارتباطات و زیریاختها و بکورس اوراق بهکادر تویکعهیافتکه،
بتسار رای ایت .بهرهگسری از گنارشگری مالی اینترنتکی ،هنینکه تهسکه و پکردازش اطالعکات را
کاهش داده و به خاطر دیتریی آیان و مطمئن به اطالعات و برقراری رابطه یکریع بکا بازارهکا
اهمست و حتایست دارد.
1. Pervan & Lvica
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رشد فوقالعاده در عرضه اطالعات اینترنتی به این مورد نتبت داده میشود ککه شکرکتهکا
میتوانند اطالعات بسشتری را با صر هنینه کمتر در وبیایتهای خود قرار دهند .همچنسن
اینترنت آنها را قادر مییازد ککه بکه مصکر کننکدگان مختلکف و همچنکسن اطالعکات پراکنکده
دیتریی پسداکنند .البته جامعه حتابداری و حتابریی نتبت به تکروی و انتشکار مک ثرترین و
کاراترین اطالعات حتابداری از طریق وب متئولست دارند .در طی یالهکای اخسکر ،ایکتفاده از
اینترنت رشد فناینده ای داشته ،بهطوریکه بتساری از شرکتها به منظور انتشار اطالعات مکالی
خود اقدام به طراحی وبیایت نموده اند و عالوه بر انتشار اطالعات مکالی بکه شککل یکنتی ،بکا
بهکارگسری قابلست ریانه ای اینترنت ،به دنبال برقراری ارتباط با یینفعان خود هتتند .بتساری
از شرکتها ،اینترنت را بهعنوان ویسله مفسدی برای مطلع نمودن یکرمایهگکذاران فعلکی و آتکی
خود از عملکرد مالی شرکت ،پذیرفتهاند .گنارشگری اینترنتی میتوانکد بکهعنکوان ابکناری بکرای
مدیریت روابط با یکرمایه گکذاران بکه ککار رود و بکه رغک بکاال رفکتن یکطح دانکش مکدیران و
ایتفادههای بسشتر از فناوریهای جدید رایانهای ،مدیران ،حتابداری و گنارشکگری مکالی را بکه
صورت نوشتاری بر روی کاغذ میدانند و اطالعات مالی به دالیل مختلف از جملکه پکایسن بکودن
یطح کسفی اطالعات ،دشواریهکای تفتکسر اطالعکات و غسکره ،در تصکمس گسکریهکای مکالی و
اقتصادی مطلوب نمیباشد (عرب مازار و آرینپور.)1387 ،
در ایران طبق ماده  18در فصل یوم آیسننامه "افشای اطالعات شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس" تحت عنوان "شسوه افشای اطالعات" مصوب یالهکای  1381و  1382شکورای بکورس،
مقرر شده ایت به منظور اطمسنان از دیتریی همنمان کاربران اطالعات موضوع این آیسن نامه،
ناشر بوریی اطالعات مربوطه را در مهلت مقرر از طریق انتشار در یکایت اینترنتکی شکرکت در
صورت دارا بودن وبیایت افشکا نمایکد .تحقسقکات بتکساری در ایکن مکورد انجکام شکده ایکت.
تحقسقات اولسه در یال های  1996و  1997صورت گرفته و پژوهشگران در مورد اینککه چگونکه
تفاوت در شکل ارائه اطالعات بر تصمس گسری ایتفادهکنندگان تکأثسر مکیگکذارد ،برریکیهکای
بتساری انجام دادهاند .در یالهکای اخسکر اینترنکت شکرایط جدیکدی را بکرای انتشکار اطالعکات
گوناگون مالی شامل صورتهای مالی و گنارشهکای یکاالنه فکراه آورده ایکت (عکرب مکازار و
آرینپور.)1387 ،
 .3مروری بر پیشینه پژوهش
امسککدی و داتککسس خواجککه ( )1396مککدل مفهککومی تکأثسر کککارآفرینی ایککتراتژی بککر عملکککرد
شرکتهای کوچ ریانهای را مورد برریی قرار دادند .آنهکا بسکان کردنکد ککارآفرینی ،بکهطکور
فناینده ای به عنوان محرکی جهت ایجکاد ثکروت در درون اقتصکادهای تویکعه یافتکه ،در حکال
تویعه و نوپدید ،دیده شده ایت که این امر نسن در نتسجه اقدامات شرکتهای انفرادی به وقکوع
میپسوندد .بهطور مشابه ،مدیریت ایتراتژی یعی در فه علتهکای تمکاین شکرکتهکا در امکر
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ایجاد ثروت در اقتصادهای گوناگون دارد .لذا کارآفرینی و مکدیریت ایکتراتژی  ،هکر دو در امکر
رشد و ایجاد ثروت ،دغدغههای مشترکی دارند .شرکتهای کوچ بکهطکور شکگفتانگسکنی بکه
عنوان منابع بالقوه ایجاد ثروت ادراک شدهاند که متسر ملتهای در حکال تویکعه را بکه یکمت
جوامع تویعه یافته تتهسل می نمایند .در این مسان ،شرکتهای کوچک ریکانهای از ایکن امکر
متتثنی نستتند .ظهور فناوریهای نوین ارتباطی یبب شد صنعت ریانه از تتلط شرکتهکای
بنرگ که تواناییهای مالی باال و دیتریی به امکانات گرانقسمت را داشتند خارج شکود و فعالسکت
شرکتهای کوچ و کارآفرین با ایتفاده از این فناوریهای جدید و ارزان امکانپذیر شود.
دانایی و معسن ( )1396به برریی تأثسر ایتراتژی ریانههای اجتماعی بر ایتراتژی بازاریکابی
ریانههای اجتماعی و عملکرد یازمانی فروشگاههای زنجسره ای پرداختند .شرکتهکای امکروزی
به شدت نسازمند برقراری ارتباط با مشتریان بهمنظور ،شناخت بهتر آنها ،بهرهگسری از ایکدههکا و
یادگسری از آنان ،تحقق نسازهایشان ،ارائه بهترین خدمات به آنهکا و درنتسجکه ،بهبکود عملککرد
خود هتتند .یکی از راه های برقراری ارتباط که امروزه توجه زیکادی را بکه خکود جلکب نمکوده،
ایتفاده از ریانههای اجتماعی ایت.
ازاینرو هد پژوهش حاضر ،آن ایت که نقش ایتراتژی ریانههای اجتماعی و رابطکه آنهکا
با فرهنگ یکازمانی ،یکادگسری یکازمانی ،بلکو یکازمانی ،چکابکی یکازمانی ،شکبکه اجتمکاعی،
جهککتگسککری نککوآوری ،ایککتراتژی بازاریککابی ریککانههککای اجتمککاعی و عملکککرد یککازمانی را در
فروشگاههای زنجسرهای شهر تهران برریی نماید.
به منظور تحقق این هد  ،پژوهش حاضر از اطالعات  32فروشگاه زنجسرهای شهر تهران و از
نظرات  73مدیر و کارشناس حوزه ریانههای اجتماعی در این  32شرکت ایتفاده کرد .در ایکن
مطالعه ،از مدل یازی معادالت یاختاری و تحلسل مقایته ای کسفی مجموعه فازی برای ارزیکابی
تحلسل عاملی تأیسدی و جنءبندی آیت -یطح واریانس ایتفاده شده ایت .نتکای نشکان داد ککه
م لفههای ایتراتژی بازاریابی ریانههای اجتماعی ،فرهنگ یکازمانی ،یکادگسری یکازمانی ،بلکو
یازمانی ،چابکی یازمانی ،شبکه اجتماعی و جهتگسری نوآوری ،از عوامل کلسدی م ثر بر بهبود
عملکرد یازمانی فروشگاههای زنجسرهای هتتند.
حتسنزاده وهمکاران ( )1395در پژوهشی به برریی نقش ریانههای اجتمکاعی آنالیکن در
بهبکود ایکتراتژیهکای بازاریکابی پرداختنکد .نتکای پکژوهش آنهکا نشکان داد ککه بهکرهگسککری
از ریانه های اجتماعی آنالین ،منجر به دیتریی یادهتر به اطالعات جامع و ککاربردی خواهکد
شد .آنها همچنسن بسان داشتند که این ریانه ها به دلسل برخورداری از طبسعت ویرویکی ،تکأثسر
مثبتکی برافنایش یرعت و محدوده انتشار پسامهای بازاریابی خواهد داشت.
مهدوی پور و همکاران ( )1389به برریی "عوامل م ثر بر افشای اطالعکات مکالی از طریکق
اینترنت در وب یایت شکرکت هکای پذیرفتکه شکده در بکورس اوراق بهکادار تهکران" پرداختنکد.
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یافتههای برریی  100شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن ایکت ککه
بسن افشای اطالعات مالی از طریق اینترنت (متغسر وابتته) با اندازه ،اهرم و نوع صکنعت ،رابطکه
معناداری وجود دارد .با این وجود ،ارتبکاطی بکسن افشکای اطالعکات مکالی از طریکق اینترنکت و
یودآوری مشاهده نشد.
دوگان و همکاران )2007( 1در مقاله ای با عنوان "آیا به موقع بکودن گنارشکگری مکالی بکا
عملکرد شرکت مرتبط ایت" ،دریافتند یودآوری بر موقع بودن گنارشکگری شکرکتهکای ثبکت
شده در بورس اوراق بهادار ایتانبول اثر میگذارد .به عالوه ،شرکتهای با عملکرد بهتکر ،نتکای
نشان میدهد به موقع بودن گنارشات یاالنه به ویسله یاین شکرکت ،تغسسکر در ریتکس مکالی،
روند به موقع بودن در یال گذشته و ویژگیهای شرکت اثر میپذیرد.
آی یوها )2012( 2در مقالهای با عنوان "ویژگیهای شرکت و به موقکع بکودن گنارشکگری
مالی در نسجریه  "61شرکت طی یالهای  1999-2008را برریی کرد .نتسجه پژوهش او نشان
داد عمر شرکت بر به موقع بودن گنارشگسری مالی در نسجریه تأثسرگذار ایت .از طرفی ،قکوانسن
برای تضمسن کسفست گنارشات مالی به موقع در نسجریه کافی نستتند و تأخسر زمانی گنارشکگری
میتواند با وجود و اجرای محک قوانسن و مقررات تنظسمی کاهش یابد.
اگتتر و وانگر )2013( 3به برریی کسفست افشای داوطلبانه ،عملککرد عملسکاتی و ارزشکسابی
بازار یهام پرداختند .عملکرد عملساتی برایاس یه معسار حاشسه یود خکالص ،نتکبت یکود بکه
حقوق صاحبان یهام و رشد فروش اندازه گسری شده ایت .نتای برایکاس یکال هکای  1999تکا
 2007نشان دهنده رابطه مثبت بسن معسارهای عملکرد عملساتی (به عنکوان متغسکر متکتقل) بکا
افشای داوطلبانه ایت.
اویار و همکاران )2013( 4به برریی رابطه ویژگیهکای شکرکت و یکطح افشکای داوطلبانکه
شرکت ها در بورس ترکسه پرداختند .نتای بسانگر آن بود که بسن اندازه شکرکت ،انکدازه م یتکه
حتابریی ،اعضای متتقل هسات مدیره و مالکست شرکتی بکا یکطح افشکای داوطلبانکه (متغسکر
وابتته) ،رابطه مثبت وجود دارد .همچنسن بسن معسار یودآوری و اندازه هسات مکدیره بکا یکطح
افشای داوطلبانه ،رابطه معناداری مشاهده نشد.
آکمس و همکاران )2016( 5در تحقسق خود به مطالعه تجنیه و تحلسل و ارزیابی رابطه بکسن
عملکرد مالی و ریانه اجتماعی پرداختند و به این نتسجه ریکسدند بکسن عملککرد مکالی (ارزش
بازار ،فروش خالص ،یود خالص و نتبت به درآمد هکر یکه ) و ایکتفاده بهسنکه از ریکانههکای
اجتماعی ،رابطه معناداری وجود دارد.
1. Dogan et al.
2. Iyoha
3. Eugster & Wanger
4. Uyar et al.
5. Akmese et al.
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وو )2016( 1در پژوهشی به برریی تأثسر عملکرد ریانههکای اجتمکاعی در فروشککگاههککای
زنجسره ای تکایوان پرداختنککد .آنهککا در ایککن پککژوهش بککه برریککی تککأثسر ابعککادی چککون
ایکتراتژی ریانههای اجتماعی ،رهبری ایتراتژی  ،فرهنگ یازمانی ،یادگسری یازمانی ،شکبکه
اجتمکاعی و نوآوری یازمانی بر عملکرد یازمانی پرداختند .نتای پژوهش آنها نشان داد که این
ابعککاد بکککر عملکککرد یککازمانی فروشکککگاههکککای زنجسکککرهای تکککایوان تأثسرگکککذار هتکککتند و از
م لفکههکای کلسکدی تأثسرگذار بر آن ،به حتاب میآیند.
 .4فرضیهها و متغیرهای پژوهش

 .4-1فرضیهها
 .1وجود آگهی پرداخت یود یهام در یایت شرکتها بر رشد فروش شرکتهای بکورس اوراق
بهادار تهران ،تأثسر مثبت دارد.
 .2وجود آگهی پرداخت یود یهام در یایت شرکتها بر حج معکامالت شکرکتهکای بکورس
اوراق بهادار تهران ،تأثسر مثبت دارد.
 .3پسشبسنی یود یهام در یایت شرکتها بر رشکد فکروش شکرکتهکای بکورس اوراق بهکادار
تهران ،تأثسر مثبت دارد.
 .4پسشبسنی یود یهام در یایت شرکتها بر حج معامالت شرکتهای بکورس اوراق بهکادار
تهران ،تأثسر مثبت دارد.
 .5معرفی محصوالت در یایت شرکتها بر رشد فروش شرکتهای بورس اوراق بهکادار تهکران،
تأثسر مثبت دارد.
 .6معرفی محصوالت در یایت شرکتها بر حجک معکامالت شکرکتهکای بکورس اوراق بهکادار
تهران ،تأثسر مثبت دارد.
 .7نوع مالکست با کسفست یایت ،رابطه معنادار دارد.
 .8اندازه شرکت با کسفست یایت ،رابطه معنادار دارد.
 .9ایتقالل هسات مدیره با کسفست یایت ،رابطه معنادار دارد.
 .10درجه تمرکن مالکست با کسفست یایت ،رابطه معنادار دارد.
 .4-2متغیرها

کیفیت سایت :کسفست یایت شرکتهای بورس اوراق بهکادار تهکران ،شاخصکی ایکت ککه بکه
ویسله آن در این تحقسق ،مسنان فعال بودن و پوشش یایت به معرفی شرکت و جنئسکات مکورد
نساز جهت شناخت شرکت پرداخته و با ایتفاده از چ لستت زیر ،مورد ینجش قرار گرفته ایت.
1. Wu
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جدول  .1شاخصهای برریی کسفست یایت
آرشیو

تاریخچه

آدرس و تلفن

معرفی مدیران

تعداد
بازدیدکننده

معرفی
یهامداران

هیات

مدیره

پیش بینی سود
سهام

چارت
یازمانی

اخبار یهام

فرم ایتخدام

صورت مالی

پست

الکترونیک

معرفی تحصسالت
مدیران
آگهی پرداخت
یود یهام

معرفی

محصوالت
ظرفست
تولسد

 .5تجزیه و تحلیل آماری

 .5-1آمار توصیفی
در این پژوهش 123 ،شرکت از شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی چهکار یکال
 1391الی  1395که جنء شرکتهای یرمایهگذاری ،هلدینگ ،بان  ،وایکطه گکری و لسنینکگ
نباشد ،مورد برریی قرار گرفته ایت .از  123شرکت مورد مطالعه ،تنها  10شرکت دارای یایت
نبودند و تقریباً  93درصد شرکتها دارای یایت اینترنتی هتتند و تقریباً  62درصد شکرکتهکا
دارای یایت در دامنه  COMهتتند.
جدول  2وضسعت یایتهای شرکتهای مورد مطالعه را از لحاظ شاخصهای عمومی مکورد
برریی قرار داده ایت 64 .درصد ریانه شکرکتهکا دارای آرشکسو و تقریبکا  84درصکد آدرس و
تلفن و  92درصد پتت الکترونسکی خود را در یایت شرکت قرار دادهاند.
جدول  .2توزیع فراوانی شاخصهای عمومی ریانه شرکتهای مورد مطالعه
شاخصهای عمومی رسانه
وضعیت

آرشیو

آدرس و تلفن

تعداد بازدیدکننده

پست الکترونیک

دارد

395

515

563

565

ندارد

220

100

52

50

مجموع

615

615

615

615

جدول  3نشکان مکیدهکد ککه  60درصکد شکرکتهکا معرفکی مکدیران 58 ،درصکد معرفکی
یهامداران 57 ،درصد معرفی تحصسالت هسات مکدیره 88 ،درصکد معرفکی هسکات مکدیره و 41
درصد چارت یازمانی دارند.
جدول  4نمایش وضعست مالی شرکتهای مورد مطالعه در ریکانه آنهکا را نشکان مکیدهکد.
حدوداً  55درصد شرکتها آگهی پرداخت ،پسشبسنی یود ،اخبار یهام و صکورت مکالی خکود را
در یایت به نمایش گذاشتهاند.
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جدول .3توزیع فراوانی شاخصهای معرفی کارکان شرکتهای مورد مطالعه
شاخصهای ویژگیهای کارکنان شرکتها

وضعیت

تاریخچه

دارد
ندارد
مجموع

547
68
615

معرفی
مدیران

370
245
615

معرفی
سهامداران

360
255
615

معرفی
تحصیالت

355
260
615

معرفی
هیاتمدیره

545
70
615

فرم
استخدام

چارت
سازمانی

540
75
615

255
360
615

جدول .4توزیع فراوانی شاخصهای مالی شرکتهای مورد مطالعه

وضعیت
دارد
ندارد
مجموع

شاخصهای ویژگیهای مالی شرکتها
اخبار سهام
پیشبینی سود
آگهی پرداخت
343
272
615

353
262
615

صورت مالی
343
272
615

335
280
615

جدول  5بسان ویژگی محصوالت شرکتهای مورد مطالعه در ریانههایشان را نشان میدهکد
که تقریباً  91درصد شرکتها محصوالت خود را در یایت شکرکت معرفکی ککرده و  73درصکد
شرکتها ظرفست تولسد خود را در یایت به نمایش گذاشتهاند.
جدول .5توزیع فراوانی شاخص ویژگیهای محصوالت شرکتهای مورد مطالعه
وضعیت
دارد
ندارد
مجموع

شاخص ویژگیهای محصوالت شرکتها
ظرفیت تولید
معرفی محصوالت
560
55
615

447
168
615

 .5-2آمار تحلیلی
در این پژوهش ،ابتدا متغسرهای مورد مطالعه از نظر توزیع نرمال بکا ایکتفاده از آزمکون شکاپسرو
ویل برریی شدند .نتای نشان داد این متغسرها از توزیع نرمال برخوردارند .یکپس بکه منظکور
پایخگویی به  10فرضسه مطرح شده با توجه به ماهست فرضسه و نوع متغسرها ،از آزمکون آمکاری
مقایته مسانگسن دو جامعه (آزمون تی ایتسودنت) و آزمون ضریب همبتتگی پسرین ککه نتکای
آن در جدول  2و  3مالحظه میگردد ،ایتفاده شده ایت .نتای جکدول  2و آزمکون تکی نشکان
دادند که مقدار احتمال فرضسه شمارههای  5 ،4 ،3 ،1و  6کوچ تر از یطح آزمون ( 5درصکد)
ایت و به عبارت دیگر ،دادههای موجود گواهی بر پذیرش فرضسه صکفر نمکیدهنکد و مکیتکوان
گفت آگهی پرداخت یود یهام ،بر مسانگسن حج معامالت و نوع مالکست ،بکر مسکانگسن کسفسکت
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یایت تأثسر معناداری ندارند و از طرفی ،با توجه به برآورد مسانگسن دو جامعکه ،مکیتکوان گفکت
وجود آگهی پرداخت یود یهام بر رشد فروش تأثسرگذار بوده و مسانگسن رشد فروش را افکنایش
داده ایت .پسش بسنی یود یهام بر رشد فروش و حج معامالت تأثسر معنکادار داشکته و وجکود
پسش بسنی یود یهام در یایت شرکتها باعث افنایش یطح مسانگسن دو متغسر رشکد فکروش و
حج معامالت شده ایت .معرفی محصوالت در یایت شکرکتهکا بکر مسکانگسن دو متغسکر رشکد
فروش و حج معامالت تأثسر معنادار دارد و به طور متویط شرکتهایی که محصکوالت خکود را
در یایت معرفی کرده بودند ،دارای مسانگسن رشد فروش و حج معامالت بسشتری بودهاند.
جدول .6برریی متغسرهای مورد مطالعه از نظر برخورداری از توزیع نرمال

نام متغیر

آماره شاپیرویلک

مقدار احتمال آزادی

نتیجه

رشد فروش

0/936

0/070

نرمال

حج معامالت

0/962

0/339

نرمال

کسفست یایت

0/945

0/127

نرمال

اندازه شرکت

0/974

0/644

نرمال

ایتقالل هست مدیره

0/935

0/069

نرمال

درجه تمرکن مالکست

0/946

0/134

نرمال

جدول .7برریی فرضسات شماره  1تا  7پژوهش

با توجه به ماهست فرضسههای  8تا  10از آزمون همبتتگی پسرین ایتفاده شده ایت تکا بکا
ایتفاده از این آزمون ،رابطه همبتتگی بسن رشد فروش ،حج معامالت ،اندازه شرکت ،ایتقالل
هسات مدیره و درجه تمرکن مالکست با کسفست یایت ینجسده شود .نتکای ضکریب همبتکتگی و
آزمون آن نشان میدهد ،بسن کسفست یایت و ایتقالل هسات مکدیره و درجکه تمرککن مالکسکت،
رابطه معناداری وجود ندارد؛ ولی بسن کسفست یایت و رشکد فکروش و حجک معکامالت و انکدازه
شرکت ،ی رابطه معنادار وجود دارد.
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شماره فرضیه
نام متغیر
آماره
ضریب همبتتگی
مقدار احتمال

جدول  .8برریی فرضسات شماره  8تا  10پژوهش

رشد
فروش

0/825
**0/00

حجم
معامالت

0/281
**0/012

** معنادار بودن فرضسه در یطح اطمسنان  95درصد

8
اندازه
شرکت

0/412
**0/009

9
استقالل
هیاتمدیره
-0/013
0/85

10
درجه تمرکز
مالکیت
0/109
0/345

 .6نتیجهگیری
در این پژوهش که با هد برریی ینجش تأثسر و نقش ریانه (وبیکایت فعکال) ،بکر عملککرد
شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شکده ،از اطالعکات یکال آمکاری  1391و 1395
شرکت های بوریی ایتفاده شده ایت که نتای تحقسق نشان میدهد که اعالم آگهکی پرداخکت
یود یهام بر مسانگسن حج معامالت و نوع مالکست بر مسانگسن کسفست یکایت تکأثسر معنکاداری
ندارند و از طرفی ،با توجه به برآورد مسانگسن دو جامعه میتوان گفت وجود آگهی پرداخت یود
یهام بر رشد فروش تأثسرگذار بوده و مسانگسن رشد فروش را افنایش داده ،پسشبسنی یود یهام
بر رشد فروش و حج معامالت تأثسر معنادار داشته و وجود پکسشبسنکی یکود یکهام در یکایت
شرکتها باعث افنایش یطح مسانگسن دو متغسر رشد فروش و حج معامالت شده ایت .معرفی
محصوالت در یایت شرکتها بر مسانگسن دو متغسر رشد فروش و حج معامالت ،تأثسر معنکادار
دارد و بهطور متویط شرکتهایی که محصوالت خود را در یکایت معرفکی ککرده بودنکد ،دارای
مسانگسن رشد فروش و حج معامالت بسشتری بودهاند.
با توجه به ماهست فرضسههای  8تا  10از آزمون همبتتگی پسرین ایتفاده شده ایت تکا بکا
ایتفاده از این آزمون رابطه همبتتگی بسن رشد فروش ،حج معامالت ،اندازه شرکت ،ایتقالل
هسات مدیره و درجه تمرکن مالکست را با کسفست یایت ینجسده شود .نتای ضریب همبتتگی و
آزمون آن نشان میدهد ،بسن کسفست یایت و ایتقالل هسات مکدیره و درجکه تمرککن مالکسکت،
رابطه معناداری وجود ندارد؛ ولی بسن کسفست یایت و رشکد فکروش و حجک معکامالت و انکدازه
شرکت ،ی رابطه معنادار وجود دارد .همتکو و مشکابه بکارادواج )2000(1ککه در تحقسقکی بکه
برریی رابطه بسن توانمندی فناوری اطالعکات و عملککرد شکرکت از دیکدگاه مبتنکی بکر منبکع،
پرداخکت .نتکای پکژوهش وی نشکان داد ککه شرکتهایی بکا توانمندی باالی فناوری اطالعکات،
تمایل دارنکد تکا نتکبت بکه دیگکر شرکتها ،شکاخصهکای عملکردی مبتنی بر هنینکه و یکود
خود را بهتر کنند.
در این ارتباط ،یجادی و همکاران ( )1394اظهار میدارند ،ریانههای اجتماعی هنینههکای
هماهنگی و انتقال را کاهش میدهند و این ،یک ایکتراتژی مهکک بازاریکابی ایکت ککه در آن،
1. Bharadwaj
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یازمانها روابطی را با مشتریان برقرار میکنند؛ که راهکی بکرای انتقکال و یکا اشکتراکگککذاری
اطالعکات بکا مخاطبکان گتترده ایت.
همچنسن شریدر )2014( 1در تحقسق خود بسکان مکیکنکد ککه ایکتراتژی ریکانه اجتمکاعی
نمایانگر ی نقشه فعالستی دقسق و منعطف میباشد ککه بکه ایکتقرار بهسنه ابنارهکای اجتمکاعی
به منظور ایجاد شبکه ای تعاملی از مشتریان منتهی میشکود و بکه وایکطه آن ،ارزش کتکب و
کار برای شرکت تولسد ،و به صکورت هکمنمکان مقرراتی را درونییازی میکند .بکرای شککرکتی
ککه از آن ایتفاده میکند ،ابنار بهبود ارزش ویژه برند میباشد.
منابع















احمدپور ،احمکد؛ باقریکان ،رقسککه و باقریککان ،عبککاس .)1388( .امکککانیککنجی بکککارگسری
 XBRLدر شرکتهای پذیرفتهشده در بکورس اوراق بهککادار تهککران .فصککلنامه بککورس اوراق
بهکادار ،شکماره  ،6یکال دوم ،صص .31-70
امسدی ،افشسن؛ خواجه بسان ،داتسس .)1396( .مدل مفهومی تکأثسر ککارآفرینی ایکتراتژی بکر
عملکرد شرکتهای کوچ ریانه ای .اولسن کنفرانس ملی پژوهشهای نوین ایران و جهان در
مدیریت ،اقتصاد و حتابداری و علوم انتانی ،شسراز :دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
باقریان کایگری ،عباس .)1386( .بورس الکترونس  ،ایتانداردها و شبکه های هوشمند نظارتی.
ماهنامه بورس ،شماره  ،61صص .40-61
حتسن زاده ،یمسه؛ خنانه دارلو ،مرتضی و عندلسب ،اعظ  .)1395( .نقش ریانههای اجتمکاعی
آنالین در بهبکود ایکتراتژیهکای بازاریکابی .دومکسن کنفکرانس بکسنالمللکی و پژوهشکی 8 ،و 9
اردیبهشت ،دوره .2
دانایی ،ابوالفضل و معسن ،متل  .)1396( .برریکی تکأثسر ایکتراتژی ریکانههکای اجتمکاعی بکر
ایتراتژی بازاریابی ریانههای اجتماعی و عملکرد یازمانی فروشکگاههکای زنجسکره .پژوهشکهای
مدیریت راهبردی ،دوره  ،23شماره  ،66صص.111-141
یجادی جاغرق ،یسدعبداله؛ قرائتی ،علسرضکا و حسکدری ،مجسکد .)1394( .نقکش ریکانه هکای
اجتماعی در بازاریابی و تأثسر بر یاختار یازمانی .مطالعات ریانهای ،دوره  ،10شماره  ،28صص
.127-143
شماخی ،حمسدرضا و طوری ،وحسد .)1392( .زبان گنارشگری تجاری تویعه پکذیر و ککاربرد آن
در ارائه اطالعات مالی شرکتها .فصلنامه حتابرس ،شماره  ،168صص .104-113
شسخ ،محمد جواد و حتنزاده ،ایمان .)1393( .گنارشگری مالی تحت وب .فصکلنامه مطالعکات
حتابداری و حتابریی ،شماره  ،9صص .45-25
عرب مازار ،محمد و آرینپور ،آرش .)1387( .یستت های اطالعاتی و فناوری :گنارشگری مکالی
اینترنتی .حتابدار ،شماره  ،199صص .76-87
1. Schrader
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