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 چکیده
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سرمايه گذاری شرکت فراهم کند. با وجود اين، دسترسي به سرمايه خارجي زياد از طريق 
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 مقدمه -1

تمايل دارد تا از برندی قدرتمند نسبت به ساير رقبا برخوردار باشدد.   يشرکتهر امروزه 

انتفاعي و غيرانتفاعي در دنيا به دنبال آن هستند تدا بدا بداال بدردن ارزش      یهاتمامي شرکت

سدودآوری بيشدتری داشدته     تيد برند خود در بازارهای داخلي و خدارجي، فدروش و درنها  

مديالدی، موضدوعات مدرتبط بدا برندد       1930اوايل دهده  از  دیصورت جبه رونيباشند. ازا

در بازاريدابي   ،تحقيقداتي و اجرايدي مدديران قرارگرفتده اسدت      یهدا تيد همواره جدزو اولو 

رقبدا هسدتند. هرقددر بازارهدا      یهدا کننده، برندها نقطه اساسدي تمدايز ميدان عرضده    مصرف

و از  تدر دهيد چينيدز پ  جداری تر شوند، نيروهای محدرک ندام و نشدان ت   و پرمخاطره تردهيچيپ

کنندد.  هدا نقشدي اساسدي ايفدا مدي     و در موقعيت شرکت شوندياهميت بيشتری برخوردار م

راهبدردی مدديريت و بدا توجده بده       يبنابراين الزم اسدت ندام و نشدان تجداری بده صدورت      

 ان،ي)جوکار و چراغ موفقيت شرکت را به دنبال داشته باشد خاص ايجاد شود تا ييهاارزش

و  شدرکت همانندد سدرمايه بدرای    )ارزش برند( هويت نام تجاری ، امروزهطرفي از . (1395

رو ارتقای نام تجاری در بسياری موارد بده اسدترات ی   آفريند، ازاينمحصوالت آن ارزش مي

 تواندد يباشد شرکت م ييباال دارای ارزش  ینام و نشان تجار اگر گردد. تبديل مي شرکت 

نسبت به آن وفدادار هسدتند.    انيمشتر زيرا دهاهش درا ک يابيبازار نهيوجود آن هز هيدر سا

 آن اعتمداد دارندد و   بده  نسدبت  خريدداران  راي. زنديفزايدر دامنه محصوالت خود ب نيهمچن

سدط  نهده     هيد وبده ی  مدالي شدرکت   هااستيسی بر رگذاريتأثباعث  توانديم لعام نهمي

 (.2013، 1داشت بهينه وجه نقد شده و موجب کاهش سط  ذخاير وجه نقد گردد)الرکين

در ادبيات موجود مستند شده است که ارتباط سياسي از طريق دسترسي آسان بده مندابع   

کندد و بدر   خارجي و قراردادهای مبتني بر روابط، منابع ارزشمندی برای شرکت فدراهم مدي  

تواندد بده کداهش    گذارد.از سويي، ارتباطدات سياسدي مدي   گذاری اثر ميسرمايههای تصميم

هدای  های مدالي کمدك کندد و سدرمايه الزم را بدرای فعاليدت      مشكالت ناشي از محدوديت

سرمايه گذاری شرکت فراهم کند. با وجود اين، دسترسي به سرمايه خارجي زياد از طريدق  

-هدای پدايين تدر از حدد بهينده تشدويق مدي       یگدذار ارتباطات سياسي، شرکت را به سرمايه

از سوی ديهر، ارتباطات سياسي ممكن است بدا مداخلده    (.1394)رضايي و همكاران ، کند

شديد دولت و انحراف از اهداف نهايي شرکت همدراه باشدد. بندابراين، بدرای دسدتيابي بده       

                                                           
1 Larkin, Y 
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-ها مجبور مياهداف اجتماعي يا سياسي که دولت به آنها عالقه دارد، مديران ارشد شرکت

هايي که از لحاظ سياسي مطلوب گذاری کنند؛ پروژههای غيرسودآور سرمايهشوند در پروژه

)چاوشدي و  گذاری و عملكدرد ضدعيش شدرکت ميشدود     است ولي موجب ناکارايي سرمايه

    (.  1394همكاران ، 

 مبانی نظری -2

 ارتباطات سياسي   -2-1

اقتصادی در جهان ، نقش دولت بعنوان با همه زمزمه های خصوصي سازی و تعديالت 

پايه اصلي در فعاليتهای اقتصادی جامعه به قوت خود باقي است . دولت ها همواره بعندوان  

رکن جدايي ناپذير از اقتصاد کشور ها، در جهت کنترل فعاليت واحد های اقتصادی تدالش  

، که اغلدب بدا فرايندد    کنند . در مراحل گذار کشور ها از در حال توسعه به توسعه يافته مي

خصوصي سازی همراه است نقش دولت از توليد و سرمايه گذاری ، به سمت ارائده کاالهدا   

اعتمدادی و  و خدمات عمومي مانند امنيت و تامين رفداه اجتمداعي سدوق پيددا مدي کندد )       

 (.1389همكاران ، 

کشدور ،  در کشور های در حال توسعه و به وي ه ايران ، دولت در نقش حامي اقتصداد   

در جهت حفظ نفوذ خود در واحد های اقتصادی ، به منظدور پيداده سدازی سياسدت هدای      

کالن خود تالش مي کند. وضع قوانين و مقررات خاص ، انتصاب سياستمداران در جايهاه 

و نقش های اجرايي کليدی شرکت ها ، و همچنين تالش در راستای حفظ مالكيت شدرکت  

د خصوصي سازی، ظاهرا به بخش خصوصدي واگدذار شدده    هايي که حتي در راستای فرآين

اند، اما از نظر محتوايي مالكيت آنها در اختيار دولت است، از جمله اين راهكارهدا اسدت )   

  (. 1388 ،صادقي شاهداني و همكاران

زماني که دولت مالك باشد ، اين امكان وجود دارد که عملكرد شرکت تضعيش گدردد .  

ن است هدف دستيابي به سياست های تعيدين شدده، بدر هددف     در شرکت های دولتي ممك

حداکثر سازی ثروت ترجي  داده شود، زيرا اهداف تعيين شده در شرکت هدايي کده تحدت    

نفوذ دولت قرار دارند ، لزوما در راستای حداکثر سازی سود و ارزش شرکت هدا نيسدت و   

رت مدي گيدرد )   تصميمات براساس خوشايند سياسي و نه محدوديت های اقتصدادی صدو  

 (. 1220و همكاران ،  1بوبكری

                                                           
1 . Boubakri  et all  
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همچنين ، در شرکت های دولتي ، نظارت دقيقي بر مديران وجود نددارد ، زيدرا يدك       

مالك انفرادی و خصوصي که از انهيزه الزم برای نظارت بدر رفتدار مدديران شدرکت هدای      

نهيزشي ضدعيش  دولتي برخوردار باشد وجود ندارد ، که اين موضوع منجر به ساختارهای ا

اقتصاد سياسي  (.2012و در نتيجه ناکارايي عملكرد شرکت مي شود ) بوبكری و همكاران، 

هدای  گيدری پديدده  های اجتماعي است. اين روش شكلحوزه مهمي در مطالعه علمي پديده

داند. براساس نظريه اقتصداد سياسدي،   های سياسي و اقتصادی مياجتماعي را ناشي از مولفه

های متقابدل اقتصدادی،   اکثر جوامع اقتصادی بازار محور ، واحد های تجاری کانون کنشدر 

های مختلش هستند . بنابراين، شناخت روابط بين گروه هدای  اجتماعي و سياسي ميان گروه

های در حال تغيير واحد هدای تجداری   اقتصادی، اجتماعي و سياسي به منظور درک وي گي

ه نظريه مزبور ، اطالعات حسدابداری و حسابرسدي تنهدا بدرای     الزم و ضروری است. بر پاي

حمايت از گروه های صاحب نفوذ در حوزه های اقتصادی، اجتماعي و سياسدي تهيده مدي    

شود. اطالعاتي که به کمك آن صاحبان قددرت مدي توانندد بده نفدع شخصدي خدود از آن        

 (.1720،  1آل هادی اطالعات استفاده و عمل نمايند ) 

 برندارزش  -2-2

توجه زيادی را به خود معطوف کرده است. ارزش برندد   1990ارزش برند از نيمه دهه  

مالحظه و متفاوت نسبت بده  سرمايه درازمدتي است که توسط شرکت برای ايجاد سود قابل

ارزش برند به ارزش شدهرف ذاتدي در يدك برندد معدروف گفتده       .شودميرقبايش طراحي 

شده به يدك  آيد که مشتريان به دليل جذابيت نام ضميمه. ارزش برند وقتي پديد ميشودمي

پردازد. )محرابدي و الچيندي،   کاال به ميل خود پول بيشتری برای درجه مساوی از کيفيت مي

1392.) 

. کنندد مدي  درک برندد  يدك  از بدالقوه  ريانمشدت  و مشتريان که است ارزشي برند، ارزش

 شرکت يك برند ارزش. شودمي گيریاندازه برند يك از مشتری اعتماد ميزان با برند ارزش

 مدورد  درآمدد  بدا  تجداری  ندام  با محصول يك از آينده انتظار مورد درآمد مقايسه با تواندمي

 کده  تفداوت،  ايدن . شدود  محاسدبه  آن بدا  معدادل  تجاری نام بدون محصول يك آينده انتظار

 هدا آن تمايدل  و برند، اين به مشتريان اعتماد ميزان معني به است، حاصله سود همان معموالً

                                                           
1 . Al-Hadi  et all  
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 منتهدا . اسدت  ترپايين ارزش ادراک با رقيب برندهای به نسبت قيمت از بيش پرداخت برای

 ملمدوس،  هدای وي گدي  شدامل  تواندد مدي  ارزش ايدن . اسدت  تقريدب  اساس بر محاسبه اين

 هدای وي گدي  و(نصدش  کننددگي چداق  ميدزان  يا برابر دو کنندگيپاک قدرت مثالً)کارکردی

 از يكدي . باشدد ( سَدبك  بدا  يدا  سدليقه خدوش  افراد ازنظر برند مانند) احساسي و غيرملموس

 هسدتند  روروبده  آن بدا  موردنيازشدان  محصوالت خريد هنهام کنندگانمصرف که مشكالتي

 توجه با کنندگانمصرف. باشدمي متنوع و مختلش هایبرند ميان از برند يك انتخاب مشكل

 شناخت. کنندمي انتخاب را محصوالت ،دارند گوناگون هایبرند از که ذهنيتي و شناخت به

 هدا آن زيداد  تعداد و تنوع به توجه با ،مشتريان برای محصوالت گوناگون هایبرند مقايسه و

 خريدد  در درسدتي  تصدميم  بده  نيدز  درنهايت است ممكن که است گيریوقت و مشكل کار

 در وفداداری  ايجداد  دنبدال  بده  نيدز  محصوالت کنندگانتوليد طرفي از. نشود منجر محصول

 عدادتي  رفتار به را کنندگانمصرف خريد رفتار تا باشندمي خود هایبرند به نسبت مشتريان

 تعريدش  چندين  خالصده  صدورت بده  کداتلر  فيليپ را برند.نمايند تبديل خود برند به نسبت

 هدف که هاآن از ترکيبي يا طرح نماد، عالمت، نشانه، اصطالح، يا عبارت نام، يك»: کندمي

 و کنندد مي عرضه فروشندگان از گروهي يا فروشنده يك که است خدمتي يا کاال معرفي آن

 برندد  يدك  بندابراين، « .نمايندمي متمايز رقيب هایشرکت محصوالت از را هاآن وسيلهبدين

 تجاری، عالمت نام، يك صورتبه برند نكهي. چه ااست محصول سازنده يا فروشنده معرف

 فروشدنده  شدرکت  بر اينكده  مبني است تعهدی بيانهر همواره باشد، ديهری شكل به يا نماد

کندد  مي ارائه خريدار به مستمر، صورتبه را خدماتي و منابع ها،وي گي از خاصي مجموعه

وسيله نام افزوده شود و با سود بيشتر با سهام بدازار بده ارمغدان آورده    تواند بهکه مي ارزشي

عنوان دارايي مالي و هدم  تواند توسط مشتريان و اعضای کانال هم به. اين ارزش ميشودمي

ريش، ارزش عنوان يك سری ارتباطات و رفتارهای مطلوب تلقي شود. بر اساس ايدن تعدا  به

. اگرچده  شدود مدي ای به ندام برندد مربدوط    طور فزايندهتوان ارزشي دانست که بهبرند را مي

افزوده برند که توسط نام آن ايجادشده اسدت اشداره   تعاريش کالسيك ارزش برند به ارزش

کننده، وعده يدك تجربده و وفدای بده آن اسدت؛ از      دارد. ارزش يك برند از ديدگاه مصرف

تواند يك منبدع درآمددی امدن در آيندده بده      وکار، يك سرمايه است که ميسبانداز کچشم

 .(1392)رحيم نيا و همكاران،تواند باشدشمار آيد، که منجر به افزايش ارزش سهام نيز مي

   پژوهشپیشینه  -2-3
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 از بيشدتر  گدذاری  سدرمايه  بر سياسي ارتباطات تأثير (،1397بادآورنهندی و همكاران)   

 سدرمايه  بدر  سياسدي  ارتباطدات  ميدهد نشان نتايج را بررسي کردند.، شرکت عملكرد و حد

   .گذاردتأثير منفي مي شرکت عملكرد بر و داشته مثبتي تأثير حد از بيشتر گذاری

 معدامالت  کارگيری به بر را هاشرکت سياسي روابط اثر (1396) همكاران و مهربانپور   

 بده  سياسدي،  روابدط  که داد نشان پ وهش نتايج. کردند بررسي وابسته با اشخاص غيرعادی

 .شودمي وابسته اشخاص به غيرعادی وفروش اعتبار اعطای کاهش موجب معناداری طور

 کداهش  و گدذاری  سرمايه بر سياسي ارتباط اثر(  1396)  گورجي احمدی و اعتمادی  

 ارتبداط  کده  داد نشدان  پد وهش  اين هایيافته. کردند بررسيرا  مالي تأمين های محدوديت

 جريدان  محددوديت  کداهش  سبب و گذاشته تأثير هاشرکت گذاری سرمايه رفتار بر سياسي

   .است شده هاشرکت مالي تأمين

( در تحقيقي به بررسي رابطده بدين ارزش برندد و نههداشدت     2020)1نيراج و همكاران 

تحقيق از مشداهداتي شدامل     آزمون فرضيه ی آمريكايي پرداختند. جهتهاشرکتوجه نقد 

 از تدابلويي  یهدا داده قالدب  در 2015تدا   2007ی هدا سالسال شرکت در بازه زماني  1150

اسدت. نتدايج تحقيدق نشدان داد کده ارزش برندد بداالی شدرکت           شدهاستفاده اويوز افزارنرم

بدين نحدو کده بدين ارزش برندد و       گردد يمموجب کمتر شدن سط  نههداشت وجه نقد 

 نههداشت وجه نقد رابطه معكوس وجود دارد

 ارزش و عملكدرد  بدر  سياسدي  ارتباطدات  تدأثير (  2018)  يداهيويي  و چداکرون  مالول، 

 سياسدي  ارتباطدات  آمدده،  دسدت  بده  نتدايج  اسداس  کردند.بر بررسي را تونسي هایشرکت

 منافع کسب دليل گذاران بهسرمايه واقع در.  شودمي شرکت ارزش و عملكرد بهبود موجب

 .دهندمي نشان تمايل باال سياسي ارتباطات با هايي شرکت در گذاری سرمايه به بيشتر،

 قيمدت  سدقوط  خطدر  سياسدي،  مديران دادند نشان پ وهشي در(  2017)  وانگ و لي   

 مقابدل،  در. کنندد مدي  تشدديد  شدود، مدي  کنترل به وسيله دولت که هاييشرکت در را سهام

 مدديران  به دولت مرکزی، به وابسته مديران وي ه به مديران، عنوان به سياستمداران استخدام

 .دهند کاهش را سهام قيمت سقوط خطر کندمي کمك خصوصي هایشرکت کنترل تحت

                                                           
1 Neeraj B 



 ...مالي عملكرد بر آن تاثير و داخلي فرآيند عملكرد و نوآوری راهبرد بين رابطه بررسي     

251 

 

 ارتباطدات  مدديريت،  تواندايي  بين ارتباط بررسي به(  2017)  ژنگ و چين چن، وانگ، 

 تواندايي  افدزايش  هدا، يافتده  براسداس . پرداختند چين در مالي متقلبانه گزارشهری و سياسي

 در سياسدي  ارتباطدات  شدود.همچنين مدي  منجر متقلبانه مالي گزارشهری کاهش به مديريت

 کندد  تضعيش را مالي هایصورت تقلب احتمال بر مديريت توانايي تأثير تواندمي هاشرکت

 مصدداق  غيردولتدي  هدای  شرکت در عمدتاً روابطي چنين که کرد آشكار شواهد نهايت در.

 .دارد

 بصورت زیر قابل بیان است: پژوهش هاییهفرض

های پذيرفتده شدده در بدورس اوراق بهدادار     ارزش برند شرکتبين ارتباطات سياسي و 

 رابطه معنادار وجود دارد. تهران

 روش پژوهش -3

 پد   و شدبه تجربدي   ندوع  از تحقيدق،  روش شناسدي  و همبستهي جهت از تحقيق، اين

 مي گيرد صورت واقعي اطالعات با که است حسابداری اثباتي حوزه تحقيقات در رويدادی

 تحقيدق  ندوعي  لدذا  باشدد،  داشدته  کداربرد  اطالعدات  از استفاده فرآيند در مي تواند چون و

 هدای صدورت  سدهام،  بدازار  واقعدي  اطالعات بر مبتني پ وهش اين همچنين. است کاربردی

 ايدن  در. هاسدت شدرکت  مجدامع  هایگزارش و مالي هایصورت همراه هایيادداشت مالي،

 تددبير  اطالعداتي  پايهداه  مالي، هایصورت از نياز مورد اطالعات مستقيم برداشت با تحقيق

 آزمدون  بدرای  نيداز  مدورد  هدای داده مجمدوع  بدورس،  سازمان سايت و نوينپرداز، ره آورد 

 برخدي  انجدام  جهدت  نمونده  هدای شدرکت  انتخاب از پ . است شده آوری جمع هافرضيه

 هدای مدل از اطالعات، و تحليل تجزيه در. است شده استفاده Excel افزار نرم از محاسبات

 افدزار  ندرم  از اطالعدات  تحليدل  و تجزيده  برای و شده استفاده متغيره چند خطي رگرسيون

در بدازه  شدرکت   144کده در نهايدت    .است شده استفاده 10نسخه  Eviewsاقتصادسنجي 

   حائز شرايط مورد بررسي قرار گرفت.( 1399-1395ساله ) 5زماني 

 هاآن یریگاندازهمتغیرهای پژوهش و نحوه 

 ارزش برند:

 مورداسدتفاده  و مطرح روشي است الزم هاشرکت برندي ابيارزش برایی ريگاندازهبرای 

 و هدا يبدده  ،هدا ييدارا. رديبرگ در رای حسابدار و يمال بازار، مهم بعد سه هر که گيرد قرار

 عملكدرد  بده  منجدر  زمداني  تنهدا  که باشديم  مهم بسيار وجه سه دارای شرکت يك سرقفلي
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 قرارگرفتده  مناسبي سط  در بعد سه هر که شونديم آن یهاتيفعال توسعه و شرکت مناسب

 بتوانندد  تدا  باشدند  برگرفته در را بعد سه هر بايد نيز یگذارارزشی هاروش بنابراين،د. باش

 ای بدر  اسدت  الزم مسدئله  ايدن  بده  توجده  و با ،هندد ارائه شرکت عملكرد از مناسبي تصوير

 و انتخاب روشي شده،مطرح مختلش یهاروش ميان شرکت،از برند ارزيابي يا یگذارارزش

 از يكدي ، شدرکت  تيد موفق برندد  ارزيدابي . باشدد  وجه سه اين دارای که شود داده توسعه يا

ز همچون ني  تحقيق اين در. است شدهمطرح  و راهروم توسط که است پيشنهادی یهاروش

 مدذکور   شدده ارائده مددل   از هدا شرکت برند ارزيابي برای ( 1393ي)ميابراهتحقيق خاني و 

 مدل مربوط به شرح زير است: بنابراين، شد، خواهد استفاده

 (1رابطه )
Brand = Enterprise Value - (Book Value of Total Assets - Cash) + Goodwill 

 

  Brand  :برند ارزش 

Book Value of Total  Assetsشرکت هایدارايي دفتری کليه : ارزش 

Enterprise Value  (2: ارزش موسسه شرکت) طبق رابطه 

Goodwill : نامشهود دارايي 

  ( 1393ي،ميابراهگردد: )خاني و از مدل زير استفاده مي موسسه ارزش محاسبه برای

 (2رابطه)
Enterprise Value = MV + Preferred stock + Current liabilities – Cash 

  : MVسهام با شودمي حاصل شرکت سهام تعداد در بازار ارزش ضرب 

: Preferred stock شرکت ممتاز سهام بازار ارزش 

Current liabilities  : ارزش بدهي جاری شرکت 

Cash : نقد وجوه  

 

 :   (PCONارتباطات سیاسی)      

در پ وهش حاضر، روابط سياسي شرکت به عنوان متغير مستقل مدل، مطابق با مطالعده   

( 1396پور و همكاران )( و مهربان1392(، نيكو مرام و همكاران )2017حبيب و همكاران )

شود بطوريكده اگدر حدداقل يكدي از سدهامداران      بوسيله يك عامل مجازی اندازه گيری مي
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های وابسته به دولت باشد، مقدار صد يا بيشتر( از شخصيتدر 10عمده شرکت )با مالكيت 

      (.1396پور و همكاران، شود )مهرباناعمال مي 0و در غير اينصورت مقدار  1

 متغیرهای کنترلی:

                                                                یارزش دفتر بريمتقس ارزش بازار شرکت: شرکت ینسبت ارزش بازار به ارزش دفتر

 بازده دارايي: از تقسيم سود خالص بر کل دارايي شرکن بدست مي آيد.

کده   اندازه شرکت معرف حجم و گستردگي فعاليت شرکت است :(Sizeاندازه شرکت )

باشدد،   يشدتر شدرکت ب  یهدا يدي هرچده حجدم دارا  و  تحقيق است يکنترل يرهایاز متغ يكي

منظور بدرآورد انددازه شدرکت از لهداريتم     ، بهتحقيقتر است. در اين شرکت بزرگ یاندازه

 .شوديدر پايان سال مالي شرکت استفاده م هاييطبيعي کل دارا

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛(کل دارايي ها) 

   های پژوهشیافته -4

 
 آمار توصیفی 1جدول 

 پنل الف:
 متغیرهای پیوسته

 اندازه شرکت بازده دارايي بازار به ارزش دفتریارزش  ارزش برند

 50/14 14/0 19/3 2.12 ميانهين

 28/14 12/0 63/2 2.03 ميانه

 67/17 41/0 04/8 3833.30 بيشترين

 34/12 -07/0 92/0 0.12 کمترين

 33/1 12/0 89/1 173.67 انحراف معيار

 متغیرهای گسسته پنل ب:

 درصد فراواني نوع طبقه نام متغير

 ارتباطات سياسي
0 467 86/64 

1 253 14/35 

 های تحقیقماخذ: یافته

توان دريافت که ميانهين و ميانه عمده متغيرها فاصله چنداني ( مي1با نهاهي به جدول )

ی آن نزديك باشد، توزيدع آن متغيدر   باهم ندارند و هر چه مقدار ميانهين يك متغير به ميانه

تر است که در توزيدع نرمدال، ميدانهين و ميانده بدر يكدديهر منطبدق        به توزيع نرمال نزديك

( دارای بيشدترين ميدانهين و بدازده    50/14ن متغيرها، اندازه شرکت با مقددار ) هستند. در بي



 

 

1400زمستان، 3، شماره 1فصلنامه کنكاش مديريت و حسابداری، جلد  

254 

 

( دارای کمترين ميانهين است. با مقايسده انحدراف معيدار متغيرهدای     14/0دارايي با مقدار )

( نسدبت بده سداير    12/0رسيم که متغير بازده دارايي با مقددار ) موردبررسي به اين نتيجه مي

( دارای 67/173بدا مقددار )   ارزش برندد اکنددگي اسدت و متغيدر    متغيرها دارای کمتدرين پر 

بيشترين پراکندگي است و اين بدان معناست که اين متغير نوسانات شدديدتری دارد اسدت.   

با توجه به پنل ب نيز نتايج نشان مي دهدد کده درصدد فراواندي متغيدر ارتباطدات سياسدي        

% شرکت هدای مدورد بررسدي    14/35مي باشد که نشان دهنده اين است که تقريباً  14/35%

 دارای ارتباطات سياسي هستند. 

   های تابلوییهای ریشه واحد در دادهآزمون

توان از طريق تفاضدل گيدری   هرچند شرط مانايي متغيرهای يك رابطه رگرسيوني را مي

توان نميتأمين کرد، اما کار خاصي برای حفظ اطالعات بلندمدت در رابطه با سط  متغيرها 

آيد تا بتوان رگرسيوني را بدون هدراس  انجام داد. اينجاست که هم انباشتهي به کمك ما مي

از کاذب بودن بر اساس سط  متغيرها برآورد کرد. به زبان ساده هم انباشدتهي وقتدي پديش    

توانند دور از موج حرکت کنند و در بلندمدت نميآيد که دو سری زماني روی يك طولمي

کنند و برای آزمون وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين دو متغير يا چند متغيدر، از   هم حرکت

در حقيقت هم انباشته بودن چندد متغيدر بده     شوند.تجزيه و تحليل هم انباشتهي استفاده مي

ای بلندمدت و معنادار و غيدر تصدادفي بدين ايدن متغيرهدا اسدت. بدرای        معنای وجود رابطه

)ژوهانسدون   فیشدر و  کداوو ، پددرونی های ترکيبي، سه آزمون دهبررسي هم انباشتهي در دا

شدده اسدت.   اجرا هسدتند؛ کده در تحقيدق حاضدر از آزمدون کدائو اسدتفاده       شده( قابلتعديل

 های آماری آزمون هم انباشتهي به شرح زير است:فرض

 رابطه خطي بين متغيرها در بلندمدت دارای هم انباشتهي نيست. (:𝐇𝟎ی صفر )فرضیه

 ت.  رابطه خطي بين متغيرها در بلندمدت دارای هم انباشتهي اس (:𝐇𝟏ی مقابل )فرضیه
 نتايج آزمون هم انباشتهي 2 جدول

 مدل
روش 

 آزمون
 نتيجه آزمون Prob آماره آزمون

 97/8- 00/0 (Kaoکائو ) اول
فرضدديه صددفر 

 شودميرد 
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شود که فرض صفر آزمون رد شدده و ترکيدب   با توجه به نتايج آزمون کائو، مشاهده مي

تدوان بدا   (؛ بنابراين، ميProb<5%خطي متغيرهای موردبررسي دارای هم انباشتهي است )

 اطمينان از عدم ايجاد رگرسيون کاذب مدل موردنظر را در سط  مقادير برآورد کرد. 

 آزمون ناهمسانی واریانس

بررسي نتايج حاصل از آزمون ناهمساني واريان  که با آزمون وايت انجدام شدد، نشدان    

 5خطدای کمتدر از    داری مقدار آماره، بدرای مددل تحقيدق در سدط     دهد که سط  معنيمي

مبندي بدر همسداني     𝐇𝟎ديهر فرضديه  عبارتدار است، بهو معني 05/0تر از درصد، کوچك

شود، يعندي جمدالت خطدا از واريدان  همسداني برخدوردار       واريان  جمالت خطا رد مي

 .باشند نمي
 آزمون همساني واريان  3جدول 

 داریسط  معني مقدار آماره آزمون وايت

 0055/0 91/1 مدل اول

 های تحقيقماخذ: يافته

متفاوتي وجود دارد. با لحاظ کدردن فدروض   های برای تخمين الهوهای اقتصادی، روش

مدارکش بهتدرين   -( بر اساس قضديه گداوس  OLSکالسيك، روش حداقل مربعات معمولي )

تخمين زننده خطي بدون تورش است؛ اما در صدورت وجدود ناهمسداني واريدان  ديهدر      

رو بدا  ( روش مناسبي برای تخمين نيسدت کده ازايدن   OLSروش حداقل مربعات معمولي )

( به رفدع آن پرداختده و مددل مناسدب بدرای تخمدين       Cross-section weights) وزن دادن

 .( خواهد بودGLSيافته )ها روش حداقل مربعات تعميمآزمون فرضيه

 

 آزمون هم خطی

هم خطي به معنای وجود رابطه شديد بين متغيرهای مستقل و کنترلي موجدود در مددل   

ی الهدو دارای خطدای معيدار بدااليي     مي باشد. در صورت وجود هم خطي، ضرايب برآورد

دار در معادلده  خواهد بود و در نتيجه اين مسأله باعث مي شود که تعدداد متغيرهدای معندي   

کاهش يابد. در اين معادله برای بررسي عدم وجود هم خطي از معيار عامل تورم واريدان   

(VIF استفاده شد. وقتي که شاخص تورم واريان  کمتر از )دهندده عددم   باشدد، نشدان    10

دهدد.  نتايج حاصل از اين آزمون نشان ميباال  باشد. با توجه به جداول وجود هم خطي مي
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که ميزان تورم واريان  متغيرهای مستقل و کنترلي مدل پ وهش در حدد مجداز خدود قدرار     

 داشته و لذا از اين بابت مشكلي وجود ندارد. 
 بررسي هم خطي 4 جدول

 متغير
 مدل اول

 (VIFتورم واريان  )عامل 

 1.058411 ارتباطات سياسي
 1.096116 ارزش بازار به ارزش دفتری

 1.181904 بازده دارايي
 1.241474 اندازه شرکت

 های تحقيقماخذ: يافته

تدورم  دهدد کده مقدادير عامدل     با توجه به آزمون معيار تورم واريان ، نتدايج نشدان مدي   

باشدند؛  مدي  10شدده کمتدر از   واريان  برای هريك از متغيرهای توضيحي مدل تحقيق ارائه

 .بنابراين، مشكل هم خطي در مدل وجود ندارد

 های پژوهشبررسی آزمون فرضیه

های پذيرفته شده در بدورس اوراق  ارزش برند شرکت ارتباطات سياسي بر فرضیه اول:

 تأثير معناداری دارد. بهادار تهران
 نتايج تخمين فرضيه تحقيق 5 جدول

 سط  معناداری tآماره انحراف استاندارد ضرايب ضرايب متغیرها

 0.0005 3.502589 0.038188 0.133757 ارتباطات سياسي

 0.0316 2.153897 0.001554 0.003347 ارزش بازار به ارزش دفتری

 0.0001 3.887656 0.006392 0.024849 بازده دارايي

 0.4333 0.783983 0.009155 0.007177 اندازه شرکت

 0.0000 6.110664 0.092674 0.566300 عرض از مبدا

 ساير آماره های اطالعاتي

 0.42 ضريب تعيين

 (00/0)    26/5 آماره اف و سط  معناداری آن

 67/1 دوربين واتسون

 های تحقیقماخذ: یافته

درصدد   1از  Fکه سط  معناداری آماره دار بودن کل مدل با توجه به ايندر بررسي معني

 99در سط  اطميندان   Fآزمون  𝐇𝟏دار بوده و فرضيه ( لذا مدل معني00/0تر است )کوچك
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ارزش درصد متغير  42/0شود. ضريب تعيين مدل نيز گويای آن است که درصد پذيرفته مي

منظدور بررسدي   گردد. عالوه بر اين بده توسط متغير ارتباطات سياسي تبيين مي برند شرکت،

همبستهي جمالت خطا بايد به ميزان آماره دوربين واتسدون توجده نمدود چدون مقددار آن      

 بده  توجده  بدا شود. بين بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستهي جمالت خطا رد مي 67/1

 5 از کمتدر  آن معنداداری  سط  اينكه به توجه با ارتباطات سياسي متغير فرضيه، آزمون نتايج

 عبدارتي  بده  يعندي . اسدت  ارزش برندد شدرکت   با معنادار رابطه دهندهنشان که است، درصد

 95 اطمينان سط  در تحقيق فرضيه لذا. دارد معناداری تأثير ارزش برند بر ارتباطات سياسي

بدازده   و بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت کنترلي متغيرهای همچنين. شودمي تائيد درصد

 رابطده  درصدد  95 اطميندان  سدط   در درصدد  5 از کمتدر  معناداری سط  به توجه با دارايي

 درصدد  5 از تدر بدزرگ  معناداری سط  به اندازه شرکت اما. دارند ارزش برندی با معناداری

 .ندارد ارزش برند با معناداری رابطه

 نتیجه گیری -5

تمايل دارد تا از برندی قدرتمند نسبت به ساير رقبا برخوردار باشدد.   يهر شرکتامروزه 

انتفاعي و غيرانتفاعي در دنيا به دنبال آن هستند تدا بدا بداال بدردن ارزش      یهاتمامي شرکت

سدودآوری بيشدتری داشدته     تيد برند خود در بازارهای داخلي و خدارجي، فدروش و درنها  

مديالدی، موضدوعات مدرتبط بدا برندد       1930دهده   از اوايل دیصورت جبه رونيباشند. ازا

در بازاريدابي   ،تحقيقداتي و اجرايدي مدديران قرارگرفتده اسدت      یهدا تيد همواره جدزو اولو 

رقبدا هسدتند. هرقددر بازارهدا      یهدا کننده، برندها نقطه اساسدي تمدايز ميدان عرضده    مصرف

و از  تدر دهيد چينيدز پ  جداری تر شوند، نيروهای محدرک ندام و نشدان ت   و پرمخاطره تردهيچيپ

در  کنندد. ها نقشي اساسي ايفدا مدي  و در موقعيت شرکت شوندياهميت بيشتری برخوردار م

ادبيات موجود مستند شده است که ارتباط سياسي از طريق دسترسي آسان به منابع خارجي 

های کند و بر تصميمو قراردادهای مبتني بر روابط، منابع ارزشمندی برای شرکت فراهم مي

تواند به کاهش مشدكالت ناشدي   گذارد.از سويي، ارتباطات سياسي ميگذاری اثر مييهسرما

های سرمايه گذاری شرکت های مالي کمك کند و سرمايه الزم را برای فعاليتاز محدوديت

فراهم کند. با وجود اين، دسترسي به سدرمايه خدارجي زيداد از طريدق ارتباطدات سياسدي،       

کندد. از سدوی ديهدر،    ی پايين تدر از حدد بهينده تشدويق مدي     هاگذاریشرکت را به سرمايه

ارتباطات سياسي ممكن است با مداخله شديد دولت و انحدراف از اهدداف نهدايي شدرکت     
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همراه باشد. بنابراين، برای دستيابي به اهداف اجتماعي يا سياسي که دولت بده آنهدا عالقده    

گذاری کنند؛ ای غيرسودآور سرمايههشوند در پروژهها مجبور ميدارد، مديران ارشد شرکت

گذاری و عملكرد هايي که از لحاظ سياسي مطلوب است ولي موجب ناکارايي سرمايهپروژه

. از اين رو هدف تحقيق بررسي تاثير ارتباطات سياسي بر ارزش برند ضعيش شرکت ميشود

بدا   1399تدا   1395های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدين سدال هدای    شرکت

شرکت پرداخته شد که نتايج تحقيق نشان داد بين ارتباطات سياسي و  144نمونه مشتمل بر 

های پذيرفتده شدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران رابطده معنداداری و        ارزش برند شرکت

مستقيمي وجود دارد و با افزايش ارتباطات سياسي، ارزش برند شدرکت نيدز افدزايش پيددا     

گدردد بدرای بداال بدردن     ها پيشدنهاد مدي  با توجه به نتايج تحقيق به شرکتکند از اين رو مي

و در  ارتباطات سياسي در مجموعه هيئت مديره بهدره بهيرندد.  ارزش برند شرکت از وجود 

پ وهش های آتي پيشنهاد مي گردد تاثير کارايي هيئت مديره بر ارتباطات سياسدي و ارزش  

 برند مورد بررسي قرار گيرد.

    منابع -6

گدذاری و  (. بررسي اثر ارتباط سياسي بر سدرمايه  1396حسين؛ احمدی گورجي، جليل )  اعتمادی،

بهددادار تهددران. تحقيقددات حسددابداری و کدداهش محدددوديتهای تددأمين مددالي در بددورس اوراق 

 23-4(،2)9حسابرسي، 

(. تأثير ارتباطات سياسي بر سدرمايه گدذاری    1397نهندی، يون ؛ تقي زاده خانقاه، وحيد )  بادآور

-181(،2)25بيشتر از حد و عملكرد شرکت . فصلنامه بررس يهدای حسدابداری و حسابرسدي،   

198  

 نيدومد  ،یمشدتر  یو وفدادار  تيبرندد بدر رضدا    ليتحل (.1395 .)مونا ان،ياکبر و چراغعلي ،جوکار

گرگدان، گدروه آمدوزش و     ،یو حسدابدار  تيريدر علدوم مدد   یديد سراسر مباحدث کل  شيهما

 استان گلستان انيبارو گستر پارس، دانشهاه فرهنه يپ وهش شرکت مهندس

ارزش بدازار   ارزش برندد بدر درآمدد فدروش و     ري(. تدأث 1393خاني. عبداهلل. ابراهيمدي. خديجده. )  

 .54-41(، 2)4  ،تحقيقات بازاريابي نوين .هاشرکت

 ارزش ويد ه  ابعداد  متقابدل  آثار بررسي(.  1392عطاءاهلل )  هرندی، زهرا؛ فاطمي، فريبرز، نيا، رحيم

 20-1بازرگاني، مديريت فصلنامه مشتری، بر مبتني برند

 یدر شدرکت هدا   يشدرکت  تيد بدا حاکم  يبده نهي(. رابطه هز1394) یافروز اليو ل نيفرز ،ييرضا

  112-85، صص. 4دوره چهارم، شماره  ،یفصلنامه پ وهش حسابدار ،ياسيارتباطات س یدارا
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 یو تصدد  يتي(. اثدرات نقدش حداکم   1388) چيکامران و وهاب قل ،یندر ؛یمهد ،يشاهدان يصادق

. فصلنامه اقتصداد  رانيا یمطالعه مورد :ARDL در آمد به روش عيدولت در اقتصاد بر توز یگر

   100-73، ص ص 4سابق(، دوره ششم، شماره  یاقتصاد یها يبررس یمقدار

 مطالعه مشتری وفاداری بر فروشهاهي برند تأثير بررسي(1392، الچيني، مريم )یمهد يدمحرابي، س

 1392 شهروند،بانك مقاالت، خرداد فروشهاه:  موردی

(. بررسي اثر روابط سياسي  1396پور، محمدرضا؛ جندقي قمي، محمد؛ محمدی، منصور )  مهربان

شرکت ها بر به کارگيری معامالت غيرعادی با اشخاص وابسته. حسابداری ارزشي و رفتداری،  

2 (3 ،)168-147 
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