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Abstract
Considering the fact that consumers are exposed to a lot of goods and services from different suppliers, advertisement is one
of the most powerful ways to echo the voice of the firms in such environments. Since advertising is an expensive activity
and has a burden on companies’ budgets, managers and shareholders always like to know if it has a rational and significant
output regarding their investment and expenditures (they like to know if it has a significant return on investment). This
paper, seeking to answer this question of managers and shareholders, has investigated the effect of advertising costs on the
financial performance of the firms listed in Tehran Stock Exchange. We used data of 88 firms from 2010-2015 and
multivariate regression to analyze this data. Q Tobin is used to measure brand equity. Results show that brand equity has a
mediating role in the relationship between advertising costs and financial performance.
Keywords: Advertisement cost, Brand equity, Financial performance, Leverage, Size
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چکیده
 تبلیغهات یکهی از مههمتهرین،،با توجه به گسترش رقابت و مواجهشدن مشتریان با انبوهی از کاالها و خدمات از سوی عرضههکننهدگان مختله
 هزینههای زیادی در بردارد و ساالنه میلیهونهها ریهال، با توجه به اینکه تبلیغات برای بنگاهها.ابزارهای رساندن صدای شرکت ها به بازارها است
 ایهن مقالهه بها. همواره مدیران بنگاههای اقتصادی انتظار دارند بازدهی متناسب با این میزان سرمایه گذاری بهه دسهت آورنهد،صرف آن میشود
 تأثیر هزینۀ تبلیغات در عملکرد مالی شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار را با میانجیگهری ارزش،هدف پاسخگویی به این پرسش
 بها اسهتااده از8314  تها8311  شرکت بههصهورت ترکیبهی و بهرای دورۀ زمهانی11  دادههای مربوط به، در این پژوهش.برند بررسی کرده است
 نتهای پهژوهش. در این پژوهش از معیار کیو توبین برای سنجش ارزش برند استااده شده است.رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شده است
 نقش میانجی در ارتباط بین هزینۀ تبلیغات و عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) بر عهده،نشان داد ارزش برند
.دارد
 هزینۀ تبلیغات، نسبت اهرمی، عملکرد مالی، اندازه، ارزش برند:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
در قرن حاضر ،شدت رقابت با توجه به پیچیدگیها

] .[81تبلیغات مشهورترین استراتژی تجهاری اسهت کهه

و عهدم اطمینهانههای ناشهی از آن موجهب شهده اسهت

شرکتها برای خل ارزش برند با تروی ایدهها ،کاالها

مدیریت شرکتها نسبت به هزینههکهردن منهاب مهالی و

و خدمات از آن اسهتااده مهیکننهد ] .[8نهام برنهد بهرای

غیرمالی خود حسهاستهر باشهند و مهیکوشهند منهاب را

شرکتها همانند یش شناسنامه عمل مهیکنهد کهه بایهد

جایی صرف کننهد کهه بهرای شهرکت درآمهد و ارزش

برای شناخت ،جذابیت ،کیایهت و اراۀهۀ آن بههصهورت

ایجاد کند ] .[4یکی از عواملی کهه در افهزایش درآمهد

نمهادی متمهایز و رقابههتپهذیر بها دیگههران اهتمهام شههود.

شههرکت مههؤثر اسههت و شههرکتههها در دهههههههای اخیههر

ارزش برند در انجام تجهارت و همچنهین پهژوهشههای

سرمایه گهذاری ههای کالنهی در آن داشهته انهد ،تبلیغهات

علمی ،یش ماهوم مهم در نظر گرفته شهده اسهت؛ زیهرا

است ] .[81امروزه بازده ناشی از فعالیتهای بازاریابی و

بازاریان با عالمتهای تجاری ،مزایای رقابتی میتواننهد

تبلیغات با توجه به شهرای مهالی ،یکهی از بهزر تهرین

به دست آورند .امروزه اهمیت برند ،اندازهگیهری آن را

چالشهای بازاریابی ،مدیران برنهد و شهرکتهها مرهر

بهعنوان مهمتهرین دارایهی نامشههود شهرکت در کهانون

شده است؛ زیهرا تصهمیمههای بازاریهابی یهش شهرکت،

توجه قرار داده است؛ درنتیجه ،شهرکتهها بهیشازپهیش

کاربردها و نتای مایدی را در عملکرد مالی و عملیهاتی

در فعالیتهای تبلیغهاتی و بازاریهابی بهرای ایجهاد ارزش

میتوانهد انعکهاس دههد ] .[29همانگونهه کهه در نظریهۀ

ویههژۀ نههام تجههاری سههرمایهگههذاری مههیکننههد ][24؛

اقتصادی مرر شهده اسهت ،شهرکتههای برتهر ،منهاب

بهعبارتدیگر ،داراییهای نامحسوس مهمی ازقبیهل نهام

محدود خود را به طور عمده به دو فراینهد اساسهی خله

برنهههد و تمهههایز محصهههول تحهههت تهههأثیر و حاصهههل

ارزش ازقبیل نوآوری ،تولید و ارسال محصوالت جدید

سرمایهگذاری در تبلیغات هستند ].[89

به بازار که با فعالیتههای پهژوهش و توسهعه در ارتبهاط

تبلیغههات بهها شههناخت و ایجههاد نههام تجههاری ،قیمههت

است و تصاحب ارزش (با در نظر گرفتن سود در بهازار)

محصوالت شرکت را در مقایسهه بها محصهوالت مشهابه

که بهه فعالیهتههای بازاریهابی همچهون تبلیغهات وابسهته

افزایش میدهد و بهعنوان ساز و کاری مؤثر ،مان ورود

مههیدهنههد ] .[83در مبههانی نظههری

رقبههای بههالقوه بههه بههازار و تقویههت و تمبیههت درآمههدها و

اسههت ،اختصهها

بازاریابی نیز از دارایهی ههای نامشههود همچهون مخهار

سودهای فروش واحد تجهاری مهیشهود ][1؛ ازایهنرو،

تبلیغات و مخار پژوهش و توسعه بهعنوان داراییههای

شرکتها با سرمایهگهذاری در مخهار تبلیغهات نههتنهها

واسرهای بین فعالیتهای بازاریابی و عملکرد مهالی یهاد

فروش را با ایجاد آگاهیههای برنهد افهزایش مهیدهنهد؛

شده است .بدینصهورت کهه تبلیغهات ،عامهل عمهدهای

باعهها افههزایش ارزش شههرکت بهها تههروی نگههرش نههام

برای داراییهای رابرههای مبتنهی بهر بهازار و پهژوهش و

تجاری مرلوب مهیشهوند ][81؛ بنهابراین گاتنهی اسهت

توسعه به عنوان عامهل عمهده بهرای دارایهیههای فکهری

ارزشگههذاری نههام تجههاری ،مههؤثرترین فنههی اسههت کههه

مرر شده است ] .[81بازاریابان از سهرمایه گهذاری در

به عنوان پل ارتباطی میهان اههداف متاهاوت بازاریابهان و

تبلیغات انتظار بازده دارند که این بازده ممکن اسهت در

مدیران مهالی مهی توانهد تلقهی شهود ] .[84پژوهشهگران

شکل افزایش سوددهی و افهزایش ارزش شهرکت باشهد

دریافتند در بازار سهام ،شهرکتههایی کهه بهر تصهاحب

تأثیر هزینۀ تبلیغات در عملکرد مالی با میانجیگری ارزش برند در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 893 /

ارزش نسههبت بههه خلهه ارزش تأکیههد بیشههتری دارنههد،

نام تجهاری در بلندمهدت بههعنهوان ابهزار مناسهبی بهرای

واکههنش مرلههوبتههری بههه عملکههرد شههرکتههها نشههان

سنجش عملکرد برای صاحبان مناف و رهنمهودی بهرای

میدهند .آنها نشهان دادنهد سهرمایهگهذاری در تبلیغهات

طراحههان اسههتاندارد در توجههه بیشههتر بههه انههدازهگیههری و

نسههبت بههه سههرمایهگههذاری در پههژوهش و توسههعه ،تههأثیر

شناسایی عالۀم تجاری و سایر دارایهیههای نامشههود در

ممبت بیشتری در افزایش ارزش نام تجاری با ایجاد یش

صورتههای مهالی تلقهی مهیشهود .اینگونهه مهدیران بها

8

برنامه ریزی در فعالیت های بازاریابی همچون تبلیغات بها

( )2119بیان کردند تبلیغات با ایجاد جریهانههای نقهدی

انعکههاس در ارزش نههام تجههاری ،عملکههرد سههازمان را

آیندۀ بیشتر ،قیمتهای بهاالتری را بهرای سههام موجهب

هدفمند میکنند .در این مقاله پس از مروری بهر پیشهینۀ

میشود .این در عمل بدین معنها اسهت کهه ارزش ویهژۀ

نظری و اراۀۀ فرضیۀ پژوهش ،متغیرههای اصهلی تعریه،

برند ،نشاندهندۀ ارزشافزودۀ یش محصهول حاصهل از

میشود؛ سهسس پهس از روششناسهی و تحلیهل دادههها،

سرمایهگهذاریههای گذشهته در فعالیهتههای بازاریهابی

بحا و نتیجهگیری مرر خواهد شد.

محصول متمایز خواهد داشت ].[83کی هو و همکاران

مانند تبلیغهات بهرای برنهد اسهت کهه رشهد در فهروش و
سودآوری را در پی داشته اسهت .امهروزه شهرکتهها بها
درنظرداشههتن تبلیغههات بهههعنههوان یههش ابههزار سههرمایهای
میکوشند ارزش شرکت را در بلندمدت افزایش دهنهد.
آثار ممبت هزینه های بازاریابی ممل تبلیغات در عملکهرد
مالی با دارایی نامحسوسهی چهون ارزش نهام تجهاری بها
ایجاد یش محصول متمایز و همچنین ایجهاد مهان بهرای
تقلیههد انجههام مههیشههود ] .[2درک بودجههۀ تخصههیص
دادهشههده بههه ارزش برنههد و پیامههدهای مههالی حاصههل از
تبلیغهات ههم در حهوزۀ بازاریهابی و برنهدین

و هههم در

حوزۀ مالی ،اهمیت زیادی دارد .امهروزه مهدیران مهالی،
به هزینۀ تبلیغاتی بیشتر از دیدگاه اقتصادی توجهه دارنهد
و ازایههنرو ،در تعههارب بهها مههدیران بازرگههانی قههرار
میگیرنهد .ایهن پهژوهش در راسهتای حهل ایهن تعهارب
انجام شده است .بدینترتیهب ،ههدف ،بررسهی و درک
بهتر رابرۀ مخار تبلیغات و ارزش برند و عملکرد مالی
در شههرکتهههای پذیرفتهههشههده در بههورس اوراق بهههادار
تهران در سال های  8311تها  8314اسهت .اراۀهۀ الگهوی
مناسبی برای سرمایه گذاری در تبلیغات و ارزش گذاری
1 Kee Ho, H., Tat Keh, H., Mei Ong, J. (2005).

مبانی نظری
تعههداد زیههادی از پههژوهشههها ،رواب ه فعالیههتهههای
بازاریابی و مهالی را بررسهی کهردهانهد کهه از آن جملهه
وان ه

2

و همکههاران ( )2186نشههان دادنههد بههین رواب ه

صاحبان منهاف و ارزش برنهد ،رابرهۀ ممبهت و معنهاداری
وجود دارد .همچنین آنهها یافتنهد ارزش برنهد در رابرهۀ
صاحبان مناف و عملکرد شهرکت ،نقهش میهانجی گهری
3

دارد ] .[9مهههش آله هی سهههتر و همکهههاران ( )2189بهههه
اثربخشههی تبلیغههات و نقههش میههانجیگههری اسههتراتژی
شرکت در آن توجه کردند .نتهای پهژوهش آنهها نشهان
داد تبلیغههات باعهها افههزایش ارزش شههرکت بهها بهبههود
آگاهی برند و ایجاد تمایز میشود ] .[81بلو و ویتورینا

4

( )2184با بررسهی رابرهۀ سهرمایۀ نهام تجهاری بههعنهوان
دارایههی نامشهههود و ارزش شههرکت بهها ارزیههابی ارزش و
ریسش شرکت های فرانسوی ،نشان دادند شرکتههایی
که سرمایهگذاری بیشتری در نام تجهاری شهرکت خهود
داشته اند ،نسبت به سایر شرکتهها ،معیارههای عملکهرد
2 Deanna Wang, H., Sengupta,S. (2016).
3 McAlister, L., Srinivasan, R., Jindal, N., Cannella, A.
(2015).
4 Belo, f., Lin X., Vitorino, M. A. (2014).
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بهتر و ارزش سهام بیشهتری بهرای سههامداران نسهبت بهه

 )2181( 9در

ممبتی وجود دارد ] .[24پیترسون و جونه

8

پژوهشی ،تأثیر هزینۀ تبلیغات و پهژوهش و توسهعه را در

( )2184با بررسی رابرۀ پویا بین هزینۀ تبلیغات ،پژوهش

ارزش برنهد شهرکت و عملکههرد مهالی را در سههر 141

و توسعه ،هزینهۀ موجهودی انبهار و عملکهرد شهرکت بها

شههرکت -سههال در دورۀ زمههانی  2111-8118بررسههی

اسههتااده از رگرسههیون چنههدمتغیره نشههان دادنههد هزینههۀ

کردند .نتای ضمن اینکه میانجیبهودن ارزش برنهد بهین

تبلیغات و هزینۀ موجودی انبار به افهزایش فهروش منجهر

فعالیههتهههای بازاریههابی از قبیههل تبلیغههات و پههژوهش و

شده است؛ اما دربارۀ هزینۀ پژوهش و توسهعه ،ایهن امهر

توسههعه را تأییههد کههرد ،ارتبههاط ممبههت و معنههاداری بهها

تأیید نشد .این در حالی است که فق هزینهۀ تبلیغهات و

شاخصهای ارزش بازار و نسبت ارزش بهازار بهه ارزش

دیگههر شههرکتههها دارنههد ] .[3سههریدهار و همکههاران

6

هزینۀ پژوهش و توسعه به افزایش ارزش شهرکت منجهر

دفتری نشان داد ] .[81گنزانز و مایوردمو ( )2188تأثیر

شههده اسههت ] .[28بسههگز و سههایین )2183( 2بهها بررسههی

تههأثیر فعالیههتهههای نههام تجههاری را در ارزش بههازار و

ارتباط هزینههای تبلیغهات و پهژوهش و توسهعه و ارزش

عملکههرد  86بانههش مهههم در ایههاالتمتحههده در دو دورۀ

شههرکت در بههورس اوراق بهههادار اسههتانبول دریافتنههد

کوتاهمدت و بلندمهدت بررسهی کردنهد .آنهها دریافتنهد

سرمایهگذاری در پهژوهش و توسهعه بهه افهزایش ارزش

اگرچه در کوتاهمدت ،نام تجاری شرکت ،اثهر چنهدانی

شرکت منجر میشود .این اتااق زمانی رخ میدههد کهه

در ارزش بههازار و عملکههرد بانههشههها نداشههته اسههت؛ در

استراتژی شرکت متمهایز باشهد؛ بههگونههای کهه امکهان

بلندمدت ،اثرگهذاری خهود را در بهازده عهادی سههام و

تقلید با رقبا را دشوار و بهتب  ،دارایی برند یا ارزش برند

کاهش بازده غیرعادی با افزایش اعتمهاد مشهتریان نشهان

را ایجاد کند .آنها نشهان دادنهد بهین سهرمایهگهذاری در

می دهد ] .[21پهژوهش انه

و کهه )2111( 1نشهان داد

پژوهش و توسعه با بازده و نسبت ارزش بازار بهه ارزش

دارایی های نامحسوس کلیدی ممل ارزش برنهد و تمهایز

دفتری و اندازۀ شرکت ،رابرۀ ممبت و معنهاداری وجهود

محصول ،نتای سرمایهگذاری در تبلیغات برای شهرکت

دارد ] .[2کاندو و همکاران )2111( 3نیز بها بررسهی اثهر

است .نویسندگان بیان کردند این امر بسیار اهمیهت دارد

هزینۀ تبلیغات بهر سهودآوری و ارزش برنهد شهرکت در

که اثر هزینۀ تبلیغهات در سهود کوتهاهمهدت شهرکتهها

کشور هند دریافتند هرچند هزینۀ تبلیغات باعا افزایش

سنجیده و مهمتر آنکه ،اثر تأخیرش بررسهی شهود  .ایهن

سودآوری میشود؛ بین تبلیغات و ارزش برنهد شهرکت،

آثار تأخیری با عملکرد آیندۀ بازار و عملکهرد عملیهاتی

رابرۀ معناداری وجود ندارد ] .[81یوکیو )2111( 4تأثیر

شهههرکت ارتبهههاط دارد ] .[6سریواسهههتاوا و همکهههاران

1

مشترک هزینۀ تبلیغات و ارزش نام و نشان تجاری را در

( )2116چارچوبی را دربارۀ ارتبهاط دارایهیههای مبتنهی

بازده سهام و بازده داراییهای شرکت بررسی نکهرد .او

بر بازار بهاارزش سههامداران اراۀهه کردنهد .آنهها مرهر

بیان کرد که بهین بهازده دارایهیهها و ارزش نهام و نشهان

کردند بخش بازاریابی با سرمایهگذاری در دارایهیههای

تجاری و بین هزینۀ تبلیغات و ارزش نام تجهاری ،رابرهۀ

مبتنی بر نام تجاری و مشتریسازی و سهایر دارایهیههای
مبتنی بر بازار همچون کانالها و سهایر شهرکا ،عملکهرد

1 Srindhar, S., Narayanan, S., Srinvasan, R. (2014).
2 Başgoze, P., & Sayin, C. (2013).
3 Kundu, A. (2008).
4 Ukiwe, A. (2009).

5 Peterson, R., Jeong, J. (2010).
6 González-Pedraz, C., Mayordomo, S. (2011).
7 Eng, L., Keh, H. (2007).
)8 Srivastava, R.K., Reibstein, D.J., Joshi,Y.V. (2006
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مرلوبی از بازار را با افزایش جریان نقدی در پی خواهد

ابتههدا نههام و نشههانهههای تجههاری داخلههی (ایجادش هده) و

داشت که این امر با ترکیبهی از عوامهل ازجملهه صهرف

خارجی (تحصهیل شهده) شهرکت ههای پذیرفتهه شهده در

سهام ،صرف قیمت ،ناوذ سری تر بهازار ،کهاهش هزینهۀ

بههورس اوراق بهههادار تهههران ،شناسههایی و بهها اسههتااده از

توزی و فهروش ،خهدمات و افهزایش وفهاداری حاصهل

الگوهای مهالیمحهور ،ارزش آنهها محاسهبه شهد؛ سهسس

میشود .بدینترتیب ،آنها ادعا کردند که میهزان زیهادی

ارتباط ارزش نام و نشان تجاری و شاخصهای عملکرد

از تاکههر بازاریههابی دربههارۀ خل ه ارزش سهههامداران بهها

همچون سهود خهالص ،بهازده دارایهیهها ،بهازده حقهوق

افههههزایش جریههههانهههههای نقههههدی (مههههدیریت سههههبد

صاحبان سهام و بازده فروش بررسی شد .نتای نشان داد

سههرمایهگههذاری) ،تسههری کههردن جریههانهههای نقههدی

بین ارزش نام و نشانهای تجاری و تمامی شاخصههای

(مدیریت رشد) و کهاهش آسهیبپهذیری و فهرار بهودن

عملکههرد بههین سههالهههای  8311تهها  8311مهدظنظر ،رابرههۀ

جریانههای نقهدی (مهدیریت ریسهش) تحقه مهییابهد

معنههادار و مسههتقیمی وجههود دارد ] .[1صههالحی ()8312

].[22

تأثیر تبلیغات در عملکرد مهالی و ریسهش شهرکتههای

در پههژوهشهههای داخلههی ،خههدادادی ( )8311تههأثیر

پذیرفته شهده در بهورس اوراق بههادار تههران را بررسهی

هزینۀ تبلیغهات را در ارزش نامشههود واحهد تجهاری در

کرد .وی ضمن بررسی چهار فرضهیه و بها بههکهارگیری

شرکتهای پذیرفتهشده در بهورس اوراق بههادار تههران

الگههوی تههابلویی دیتههای متههوازن در نمون هۀ مههدظنظر (13

بررسی کرد .با توجه به درنظرگرفتن کیو توبین بهعنهوان

شرکت) ،در دورۀ  81سالۀ  8311تا ( 8311معهادل 131

شههاخص ارزش برنههد و بهها اسههتااده از دادههههای تههابلویی

شرکت-سال) ،نشان داد سرمایۀ تبلیغاتی یهش شهرکت،

 311سال -شهرکت بهرای دورۀ زمهانی  8311تها ،8319

مراب فرضیۀ تبیهینشهده ،رابرهۀ ممبهت و معنهیداری بها

نتای پژوهش ،نشاندهندۀ تأثیر منای هزینهۀ تبلیغهات در

جریان های نقدی عملیاتی و ارزش بهازار شهرکت دارد؛

ارزش نامشهود است .همچنین نتای نشان داد بین هزینهۀ

ولههی رابر هۀ آن بهها معیارهههای ریسههش و نظههر بههه معیههار

تبلیغات ،سودآوری و فهروش ،رابرهۀ معنهاداری وجهود

انتخابی با پیشبینی مندر در فرضهیهههای تهدوینشهده

ندارد ] .[86حسن زاده ( )8311رابرۀ مخار تبلیغهات و

متاهاوت اسهت .سهرمایۀ تبلیغهاتی بها نوسهانههای نسههبت

ارزش بههازار را بررسههی کههرد .بهها توجههه بههه اطالعههات

ارزش بهازار بهه ارزش دفتهری ،رابرهۀ مناهی معنههیداری

صورتهای مالی شرکتههای پذیرفتهه شهده در بهورس

دارد (منرب با فرضیه)؛ ولی با نوسهانههای جریهانههای

اوراق بهادار تههران از سهال  8318تها  ،8319یافتههههای

نقدی ،رابرۀ معنیداری ندارد (ناسازگار با فرضیه)].[21

پژوهش نشان داد افزایش مخار تبلیغات سبب افهزایش

با وجود ارتباط معنیدار مشاهدهشده بین مخار مربوط

ارزش بازار شرکت میشود؛ بنابراین مخار تبلیغهات را

به بازاریابی و عملکرد مالی در سر شرکت ،پذیرش و

بهعنوان یکی از دارایهیههای نامشههود (منهاب شهرکت)

تحلیل این ماهوم ضمنی مبنی بر اینکه مخهار تبلیغهات

می توان در نظر گرفت کهه بایهد در صهورتههای مهالی

یا مخار پژوهش و توسعه بهطور مستقیمی در عملکرد

گزارش شهود ] .[88فهروتن و همکهاران ( )8318رابرهۀ

مههالی تأثیرگههذار اسههت ،بههدون درنظرگههرفتن واسههرهای

ارزش نهههام و نشهههانههههای تجهههاری و رابرهههۀ آن را بههها

دشوار بهه نظهر مهی رسهد؛ زیهرا عملکهرد مهالی شهرکت

شاخصهای عملکرد بررسی کردنهد .در ایهن پهژوهش،

(به ویژه معیارهای عملکرد مالی در سر بنگاه همچهون

 / 896مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال پنجم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )81پاییز 8316

ارزش بههازار کههه در شههرکتهههای سهههامی عههام حاصههل

بورس اوراق بهادار تهران در سهالههای  8311تها 8314

فرایند مذاکره خریدار و یا فروشنده سهام یش شهرکت

است .بهرای امکهان مقایسهه و جلهوگیری از نهاهمگونی،

اسههت) تههابعی از متغیرههها و شههرای چندگانههه اسههت کههه

سال مالی شرکت مختوم به  21اساندماه در نظهر گرفتهه

بسیاری از آنها تحت کنترل مدیریت نیستند؛ بنهابراین بها

شد؛ به گونهایکه شهرکت در دورۀ مهدظنظر ،تغییهر سهال

توجه به بحهاههای پیشهین و پهژوهشههای مختله ،در

مالی نداده باشد .همچنین معامالت سهام شهرکتهها در

ارتباط با هزینهۀ تبلیغهات ،ارزش برنهد و عملکهرد مهالی

سالهای مدظنظر ،وقاۀ معامالتی سهماههه نداشهته باشهد و

شرکت ،در این پژوهش ،رابرۀ تبلیغات و عملکرد مالی

جزء شرکتهای سهرمایهگهذاری و بهانکی نباشهد؛ زیهرا

با میانجیگری ارزش برند در شرکتهای پذیرفتههشهده

این شرکتها ،ساختار مالی متااوتی دارند؛ بنابراین پس

در بورس اوراق بههادار در دورۀ زمهانی  8311تها 8314

از حههذف شههرکتهههای بههدون شههرای ذکرشههده11 ،

بررسی شده اسهت .بهدینترتیهب ،فرضهیهههای پهژوهش

شرکت بهعنوان نمونۀ مرالعهاتی ایهن پهژوهش در نظهر

بهصورت زیر مرر شده است:

گرفته شد .با توجه به اینکه هدف این پژوهش ،بررسهی

 بین تبلیغات و عملکرد مالی با میانجیگری ارزشبرند ،رابرۀ معناداری وجود دارد.

تأثیر هزینۀ تبلیغهات در عملکهرد مهالی بها میهانجیگهری
ارزش برنهد اسهت ،متغیهر مسهتقل ،مخهار انجهامشهدۀ

 بین تبلیغات و نرخ بازده داراییها با میهانجیگهریارزش برند ،رابرۀ معناداری وجود دارد.

تبلیغات در سال مالی اسهت کهه شهامل مخهار عمهدۀ
رسانهها است و متغیر وابسته ،نرخ بازده حقوق صهاحبان

 بین تبلیغات و نرخ بازده حقوق صهاحبان سههام بهامیانجیگری ارزش برند ،رابرۀ معناداری وجود دارد.

سهام و نرخ بازده داراییها ،بهعنهوان شهاخص عملکهرد
مالی در نظهر گرفتهه شهده اسهت؛ از ایهنرو ،الگهوههای
رگرسیون پژوهش حاضر بهشر زیر خواهد بود:

روش پژوهش

()8

بهههرای گهههردآوری دادهههههای الزم بهههرای آزمهههون
فرضههیهههها از روش اسههنادکاوی اسههتااده شههده اسههت و
دادههای الزم بههصهورت سهاالنه از صهورتههای مهالی
حسابرسیشدۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

()2

بهههادار تهههران و بانههشهههای اطالعههاتی موجههود در ایههن
زمینه ،ازقبیل نرمافزار «رهآورد نهوین» و سهایت اینترنتهی
«مدیریت پژوهش ،توسعه و مرالعهات اسهالمی سهازمان

بههرای سههنجش ارزش برنههد ،رویکردهههای متاههاوتی

بورس اوراق بههادار» جمه آوری شهده اسهت .همچنهین

وجود دارد .برآورد ارزش برند را برای اولین بار ،جیمز

برای محاسبۀ متغیرها و تجزیه و تحلیهل الگهوی آمهاری

توبین ( )8161بها کیهو تهوبین وارد مبهانی مهالی شهرکتی

دادهها از نرم افهزار ایویهوز 8اسهتااده شهده اسهت .نمونهۀ

کرد که بر مبنای نسبت ارزش بازار و ارزش جهایگزینی

مدظنظر در ایهن پهژوهش ،شهرکتههای پذیرفتههشهده در

جاری داراییهای واحد تجهاری اسهتوار اسهت .در ایهن
پههژوهش ماننههد پههژوهشهههای قبلههی از روش چان ه
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پرویههت )8114( 8بههرای محاسههبۀ کیههو تههوبین 2اسههتااده

نرمال تلقی کرد .در قضیۀ حد مرکزی ،هرگاه مجمهوع

میشود که از حاصل ارزش روز بازار بر تااضهل ارزش

و یا متوس استاادهشده و انهدازۀ نمونهه بههقهدر کهافی

دفتری کل داراییها و ارزش دفتهری کهل بهدهیهها بهه

بزر

دسههت مههیآیههد .از آنجهها کههه براسههاس پههژوهشهههای

نرمال (البته بهطور تقریبی) در نمونهگیهریههای مکهرر

انجامشده بین اندازه و عملکرد مالی شهرکتهها ،رابرهۀ

باشد ] .[81میانگین نهرخ بهازده حقهوق صهاحبان سههام

ممبت و معنادار وجود دارد ] ،[82،23در ایهن پهژوهش،

شرکتهای نمونهه تقریبها  36درصهد اسهت .ایهن مسهأله

بعد اندازۀ شرکت ،3متغیر کنترل در نظر گرفته شهد کهه

نشان میدهد بهطور متوس  ،صاحبان سهام شرکتههای

از لگاریتم طبیعی مجموع داراییههای شهرکت محاسهبه

مدظنظر ،تقریبها در دورۀ پهژوهش بههازای ههر  811ریهال

شده است .نسبت اهرمی 4نیز ازجملهه متغیرههای کنتهرل

سرمایهگذاری 36 ،ریال بازده داشهتهانهد .میهانگین نهرخ

در این پژوهش اسهت .مودیلیهانی و میلهر )8191( 9ابتهدا

بازده داراییها  41درصد است .همانگونهه کهه مشهاهده

معتقد بودنهد نسهبت اهرمهی نبایهد در عملکهرد شهرکت

میشود میهانگین تبلیغهات در شهرکتههای نمونهه 1/41

تأثیرگهههذار باشهههد؛ امههها بعهههد از آن در سهههال  8163بههها

بوده است .نسبت رشد یا کیو توبین شهرکتههای نمونهه

دخالتدادن مالیات بهعنوان یش شکست بازار سهرمایه

بهههطههور متوسهه  8/11اسههت .ایههن نشههان مههیدهههد

به این نتیجه رسیدند که صرفهجوییههای مالیهاتی ناشهی

شرکتهای مهدظنظر بههطهور متوسه  811درصهد رشهد

از بهرۀ بدهیها باعا افزایش ارزش شهرکت مهیشهود.

داشتهاند.

پژوهشههای انجهامشهده در ایهران دربهارۀ تهأثیر نسهبت
اهرمههی در جنبههههههای مختلهه ،عملکههرد شههرکتههها،

باشد ،انتظار میرود تخمینزننهده ،یهش توزیه

فرضیۀ اول :بین تبلیغات و نهرخ بهازده دارایهیهها بها
میانجیگری ارزش برند ،رابرۀ معناداری وجود دارد.

نشاندهندۀ شواهد مختل ،در این زمینه اسهت؛ بنهابراین
متغیر کنترل در نظهر گرفتهه شهد کهه از تقسهیم مجمهوع
بدهیهای شرکت بر جم کل دارایهیههای شهرکت بهه
در ایهههن الگهههو بهههرای تشهههخیص کارآمهههدی روش

دست میآید.

دادههای تابلویی در برآورد الگو ،آزمون چاو اجرا شد.
آزمون هاسمن نیهز بهرای تعیهین روش اثرههای ثابهت یها

یافتهها
ابتدا نتای براسهاس نتهای آمهار توصهیای متغیرههای

اثرهای تصادفی بهه اجهرا درآمهد .پهس ازآزمهون چهاو،

پژوهش نشان داد فرب صار آمارۀ جهارک بهرا دربهارۀ

نتای نشان داد آمارۀ این آزمون  2/11و مقهدار احتمهال

همه دادهها رد میشود و توزی دادههای متغیرهها نرمهال

آزمون چاو در الگهو کمتهر از  1/19اسهت ( )1/1111و

نیست؛ امظا با توجه به تعداد زیاد مشاهدات و با استناد بهه

ناهمسانی عرب از مبدأها پذیرفتهه مهیشهود؛ ازایهنرو،

قضیۀ حد مرکزی مارکوس الپالس ،متغیرها را میتوان

برای برآورد الگهو ،بایهد روش دادهههای تهابلویی اجهرا
شود .همچنین با توجه به نتهای آزمهون هاسهمن ،مقهدار

1 Chung ,K.H and S.W. Pruitt. (1994).
2 Q Tobin
3 Size
4 Leverage
5 Modigliani and Miller, (1958).

آمارۀ  22/16بوده است .مقدار احتمهال کمتهر از 1/19
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این آزمون نشهان مهیدههد الگهو بایهد بهه کمهش روش

تعدیلیافتۀ الگو نیز نشان میدهد 19 ،درصد از تغییرات

اثرهای ثابت برآورد شود (.)1/1114

مخههار سههرمایهای براسههاس متغیرهههای مسههتقل تبیههین

جههدول ( )8نتههای رگرسههیون کالسههیش و بههرآورد

میشود .برای بررسی همسانی واریانسها ،آزمون وایت

الگو را نمایش میدهد .در بررسهی معنهادار بهودن کلهی

اجرا شد .مقدار احتمال ایهن آزمهون در الگهو ،کمتهر از

الگو ،با توجه به اینکه مقدار احتمال آمارۀ  Fدر الگهو از

 1/19بهههه دسهههت آمهههد کهههه ناهمسهههانی واریهههانس

 1/19کوچشتر است ( )1/1111با اطمینان  19درصهد،

باقیماندههای الگو را گزارش میدههد .ایهن مشهکل بهه

معناداری کلی الگو تأیید میشود .نتای نشان مهیدههد

کمش روش حداقل مربعات تعمهیمیافتهه برطهرف شهد؛

هریش از متغیرهای مستقل هزینۀ تبلیغات و ارزش برنهد

بدین ترتیب که هنگام برآورد بهه الگهو ،ضهرایب وزنهی

بهها نههرخ بههازده دارایههیههها ،رابرهۀ ممبههت و معنههادار دارد.

اختصهها

یافههت .درنهایههت ،همانگونههه کههه مشههاهده

همچنههین نتههای نشههان مههیدهههد ارزش برنههد در رابرههۀ

میشود ،آمارۀ دوربین واتسون هم بهین  8/9و  2/9قهرار

تبلیغههات و نههرخ بههازده دارایههیههها ،نقههش میههانجی ایاهها

دارد که نبود خودهمبسهتگی را نشهان مهیدههد (.)8/16

میکند؛ بنابراین فرضیۀ اول پذیرفته خواهد شد .دربهارۀ

درنهایت ،دربارۀ همخری میهان متغیرههای پهژوهش ،بها

متغیرهای کنترلی نیز مشاهده میشود که رابرهۀ ممبهت و

توجه به اینکه عامل تورم واریهانس بهرای تمهام متغیرهها

معنیداری بین انهدازۀ شهرکت و نهرخ بهازده دارایهیهها

کمتر از  81بهدست آمد ،گاتنی است همخری شدیدی

وجود دارد؛ اما بین نسبت اهرمی و متغیر وابسهته ،رابرهۀ

میان متغیرهای پژوهش وجود ندارد.

مناههی و معن هیداری مشههاهده مههیشههود .ضههریب تعیههین
جدول ( )۱نتایج برآورد الگوی فرضیۀ اول پژوهش
سر

آمارۀ تورم

متغیرها

ضریب

آمارۀ t

انحراف معیار

عرب از مبدأ ) (β0

8/4191

1/8464

81/1191

1/1111

تبلیغات ()ADV

1/8321

1/8261

8/1461

1/1268

8/631

ارزش برند ()Q

1/1113

1/1124

3/1161

1/1122

6/111

اثر مشترک تبلیغات و ارزش برند ()ADV*Q

1/1411

1/1811

2/1661

1/1191

1/981

اندازه ()SIZE

1/2386

1/1248

1/9143

1/1111

8/161

نسبت اهرمی ()LEV

-1/2462

1/1112

-8131

1/1111

8/111

ضریب تعیین تعدیلشده

1/19

آمارۀ دوربین-واتسون

8/16

آمارۀ ( Fاحتمال)

)1/1111( 81/92

آمارۀ وایت (احتمال)

)1/1111(88/13

فرضیۀ دوم :بین تبلیغات و نرخ بازده حقوق صاحبان
سهام با میانجیگری ارزش برند ،رابرۀ معناداری وجهود

دارد.

معنیداری

واریانس
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در ایهههن الگهههو بهههرای تشهههخیص کارآمهههدی روش

وجود دارد .همچنین نتهای  ،نشهاندهنهدۀ نقهش میهانجی

دادههای تابلویی در برآورد الگو ،آزمون چاو اجرا شد.

ارزش برند در رابرۀ هزینۀ تبلیغات و نرخ بهازده حقهوق

آزمون هاسمن نیهز بهرای تعیهین روش اثرههای ثابهت یها

صاحبان است .در این آزمون نیز وجود رابرهۀ معنهیدار

اثرهای تصادفی بهه اجهرا درآمهد .پهس ازآزمهون چهاو،

بین متغیرهای کنترلی و نرخ بازده حقوق صاحبان سههام

نتای نشان داد آمارۀ این آزمون  2/24و مقهدار احتمهال

تأییههد شههد .ضههریب تعیههین تعههدیلیافتههۀ الگههو نیههز نشههان

آزمهون چهاو در الگهو ،کمتهر از  1/19اسهت (،)1/111

مهیدههد 61 ،درصهد از تغییهرات مخهار سهرمایهای بهها

ناهمسانی عرب از مبدأها پذیرفته مهیشهود؛ از ایهنرو،

متغیرهای مستقل توضهی داده مهی شهود .بهرای بررسهی

برای برآورد الگهو ،بایهد روش دادهههای تهابلویی اجهرا

همسانی واریهانسهها ،آزمهون وایهت اجهرا شهد .مقهدار

شود .همچنین با توجه به نتهای آزمهون هاسهمن ،مقهدار

احتمال این آزمون در الگو کمتر از  1/19به دست آمهد

آماره  83/92بوده است .مقهدار احتمهال کمتهر از 1/19

که ناهمسانی واریانس باقیمانهدهههای الگهو را گهزارش

این آزمون نشهان مهیدههد الگهو بایهد بهه کمهش روش

میدهد .این مشهکل بهه کمهش روش حهداقل مربعهات

اثرهای ثابت برآورد شود (.)1/1111

تعمیمیافته برطرف شد؛ بدینترتیب که هنگهام بهرآورد،

جههدول ( )2نتههای رگرسههیون کالسههیش و بههرآورد

ضرایب وزنی به الگهو اختصها

یافهت .همانگونهه کهه

الگو را نمایش مهیدههد .در بررسهی معنهاداربودن کلهی

مشاهده میشود ،آمارۀ دوربین واتسهون ههم بهین  8/9و

الگو ،با توجه به اینکه مقدار احتمال آمارۀ  Fدر الگهو از

 2/9قههرار دارد کههه نشههاندهنههدۀ خودهمبسههتگی اسههت

 1/19کوچشتر است ( )1/1111با اطمینان  19درصهد،

( .)8/11درنهایههت ،دربههارۀ همخرههی میههان متغیرهههای

معناداری کلی الگو تأیید میشود .نتای نشان مهیدههد

پژوهش ،با توجه بهه اینکهه عامهل تهورم واریهانس بهرای

بین هریش از متغیرهای هزینۀ تبلیغهات و ارزش برنهد بها

تمام متغیرها کمتهر از  81بههدسهت آمهد ،گاتنهی اسهت

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،رابرۀ ممبت و معناداری

همخری شدیدی میان متغیرهای پژوهش وجود ندارد.

جدول ( )۲نتایج برآورد الگوی فرضیۀ دوم پژوهش
انحراف

سر

آمارۀ تورم

متغیرها

ضریب

آمارۀ t

عرب از مبدأ ) (β0

1/4121

1/1191

4/8111

تبلیغات ()ADV

1/1842

1/1626

1/2213

1/1212

ارزش برند ()Q

1/1116

1/1141

1/8634

1/1412

6/111

اثر مشترک تبلیغات و ارزش برند ()ADV*Q

1/1222

1/1298

1/1123

1/1118

1/981

اندازه ()SIZE

1/1116

1/1899

1/4231

1/1181

8/161

نسبت اهرمی ()LEV

-1/1112

18/1112

-1/1199

1/1261

8/111

معیار

معنیداری
1/1111

8/631

ضریب تعیین تعدیلشده

1/61

آمارۀ دوربین-واتسون

8/11

آمارۀ ( Fاحتمال)

)1/1111( 82/99

آمارۀ وایت (احتمال)

)1/1111(2/14

واریانس
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نتایج و پیشنهادها
در دنیای رقابتی امهروز ،شهرکتهها بهرای معرفهی و

این یافتهها برای شرکتهایی که در هزینۀ تبلیغهات

گسترش بازارهای محصوالت خود ساالنه مبلغ در خهور

و ارزش ویژۀ برند سرمایهگذاری مهیکننهد ،در تهدوین

توجهی از مناب خود را صرف هزینۀ تبلیغات مهیکننهد.

اسههتانداردهای آینههده در بههازار سههرمایۀ ایههران ،نقههش

پژوهشها نشان میدهد هزینۀ تبلیغات یکهی از بودجهه-

برجسههتهای مههیتوانههد داشههته باشههد؛ زیههرا بهها هزینههه

های مهمی اسهت کهه از فعالیهتههای بهازار شهرکتهها

قلمههدادکردن آنههها ،ارزش دارایههیههها و ارزش حقههوق

حمایت میکند .همچنین نام برنهد نیهز بههعنهوان دارایهی

صاحبان سهام شرکت پایین نشان داده شود .با توجهه بهه

نامشهود یکی از مهمترین سهرمایهههای ههر شهرکت در

اهمیت و نقهش هزینهۀ تبلیغهات و ارزش برنهد در بهبهود

یش اقتصاد رقابتی محسوب میشود .در ایهن پهژوهش،

عملکرد مالی ،به مدیران شرکتهای ذکرشهده پیشهنهاد

تأثیر تبلیغات در عملکهرد مهالی بها میهانجیگهری ارزش

میشود به این امهر بههعنهوان مسهألهای حیهاتی در رونهد

برند در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کاری خهود توجهه کننهد؛ زیهرا بهه اثربخشهی،کارایی و

دورۀ زمانی  8311تا  8314بررسی شد .در این پژوهش،

مصهرف منهاب بههصهورت بهینهه منجهر مهیشهود .نتهای

دو متغیههر نههرخ بههازده دارایههیههها و نههرخ بههازده حقههوق

حاصل از این پژوهش ،زمینههای مناسبی را بهرای انجهام

صاحبان سهام ،شاخصهای اندازهگیری عملکهرد مهالی

پژوهشهای آینهده فهراهم مهیکنهد؛ بنهابراین مهیتهوان

در نظر گرفته شد .نتای حاصل از آزمون انجامشهده در

پیشنهاد داد ،این رابره به تاکیش نهوع صهنعت و رابرهۀ

هر دو فرضیه نشان میدهد ارزش برنهد ،نقهش میهانجی-

آن با عمر برنهد و سهن شهرکت بررسهی شهود .همچنهین

گری در رابرۀ تبلیغات و عملکهرد مهالی بهر عههده دارد

پژوهشگران ،نقش ارزش برند در ارتباط بین تبلیغهات و

که این امر با نتای پهژوهشههای پیترسهون

و جونه

جریههههان نقههههدی آزاد را در دورههههههای بلندمههههدت و

( )2181و یوکیو ( )2111مرابقت داشت .این امر ،نشان

کوتهاهمهدت مهیتواننههد بررسهی کننهد و در ایهن زمینههه،

می دهد تبلیغات با افزایش ارزش برند با ایجاد تمهایز در

مقایسۀ تربیقی انجام دهند.

محصوالت ،مزیهت رقهابتی را بهرای شهرکتهها فهراهم

این پژوهش همانند بسیاری از پژوهشها در حهوزۀ

میآورد .هر چقهدر ایهن مزیهت در شهرکتهها افهزایش

بورس اوراق بهادار با محدودیتهایی روبههرو بهود کهه

یابد ،قیمتهای بیشتری برای محصوالت تعیین میکنهد

ازجمله به دسترسی به اطالعات همراه صورتهای مالی

و با ایجاد اهرم تجاری بهتر ،سود بیشتر و بهازده بیشهتری

بعضهی از شههرکتهها بههرای دسهتیابی بههه هزینهۀ تبلیغههات

را بهرای صههاحبان سهههام در مقابههل سههرمایهگههذاریشههان

میتوان اشاره کرد که موجب شهد تعهداد شهرکتههای

فراهم میآورد؛ بدینترتیب ،آسهیبپهذیری خهود را در

کمتری آزمون و بررسی شود.

رقابت کاهش میدهد و بهتب  ،عملکرد مهالی بهتهری را
برای شرکت در پی خواهد داشت .همچنین نتای نشهان
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خوانندگان محترم توجه داشته باشند جداول شماره  ۱و ۲به شرح ذیل اصالح می گردد:

جدول ( )۱نتایج برآورد مدل فرضیه اول پژوهش
متغیرها

ضریب

آماره t

عرض از مبدا ) (β0

8/4191

81/1191

1/8464

تبلیغات ()ADV

1/8321

2/1461

1/8261

1/1268

ارزش برند ( )Q

1/1113

3/1161

1/1124

1/1122

3/391

اثر مشترک تبلیغات و ارزش برند

1/1411

2/1661

1/1811

1/1191

3/941

انحراف

سطح

آماره تورم

معیار

معنیداری

واریانس

1/1111

6/326
9/288

()ADV*Q
اندازه ()SIZE

1/2386

1/9143

1/1248

1/1111

2/291

نسبت اهرمی ()LEV

-1/2462

-8131

1/1112

1/1111

2/311

ضریب تعیین تعدیلشده

1/19

آماره دوربین-واتسون

8/16

آماره ( Fاحتمال)

)1/1111( 81/92

آماره وایت (احتمال)

)1/1111(88/13

جدول ( )۲نتایج برآورد مدل فرضیه دوم پژوهش
متغیرها

ضریب

آماره t

عرض از مبدا ) (β0

1/4121

4/8111

1/1191

تبلیغات ()ADV

1/1842

2/2213

1/1626

1/1212

ارزش برند ( )Q

1/1116

2/8634

1/1141

1/1412

1/819

اثر مشترک تبلیغات و ارزش برند

1/1222

2/1123

1/1298

1/1118

8/891

انحراف

سطح

آماره تورم

معیار

معنیداری

واریانس

1/1111
1/289

()ADV*Q
اندازه ()SIZE

1/1116

2/4231

1/1899

1/1181

2/118

نسبت اهرمی ()LEV

-1/1112

-2/8199

18/1112

1/1261

2/293

ضریب تعیین تعدیلشده

1/61

آماره دوربین-واتسون

8/11

آماره ( Fاحتمال)

)1/1111( 82/99

آماره وایت (احتمال)

)1/1111(2/14

