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رابطه ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی

امروزه نام تجاری یا برند به عنوان یک ارزش یا دارایی برای شرکتها محسوب میشود. در خصوص

ارزش ویژه برند دو دیدگاه مبتنی بر مشتری و مبتنی بر شاخص های مالی وجود دارد و از طرف دیگر

مسولیت پذیری اجتماعی می تواند با تاثیر گذاری بر دیدگاه مشتریان ارزش ویژه برند را ارتقاء دهد. هدف

از انجام این تحقیق بررسی رابطه ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی و همچنین مسولیت پذیری

اجتماعی بر عملکرد شرکت ها در صنعت مواد غذایی می باشد. در این راستا نمونه ای 20 تایی از بین

شرکت های صنایع غذایی  فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395-1385 انتخاب شد و

ابتدا ارزش ویژه برند با استفاده از روش داده های ترکیبی تخمین زده شد و سپس فرضیه های تحقیق با

استفاده از روش معادالت همزمان مورد آزمون قرار گرفتند. که یافته های تحقیق نشان داد که بین ارزش

ویژه برند و عملکرد شرکت رابطه ممستقیم وجود دارد و همچنین بین مسولیت پذیری اجتماعی و ارزش

ویژه برند نیز رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که نام تجاری قوی باعث

درک بهتر مشتری از تصویر برند و ارتقای وجه تمایز برند، و در نتیجه فروش بیشتر و عملکرد بهتر شرکت

را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر مسولیت پذیری اجتماعی می توانداز طریق بهبود دیدگاه مشتریان

تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند داشته باشد و منجر به عملکرد با ثبات شرکت شود.
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M.A. Thesis:

Brand equity based on the financial perspective and
firm performance in the food industry
Nowadays a trade name or a brand is considered as a property and of great value within
companies.
There are two attitudes toward brand equity: one roots from customers and the other roots
from financial indicators. And on the other hand social responsibility can raise the brand
equity by affecting customers point of view. The purpose of this investigation is to evaluate
the relation between the brand equity rooting from financial  attitudes and also social
responsibility on firm performance in dietary industry. For this purpose twenty samples
were chosen from among companies of dietary industry which are active in Tehran stock
exchange  between  1385  to  1395.  And  first  the  brand  equity  was  estimated  by
combinational data and also our theories of investigation were tested using equations at the
same time. Our findings represented a direct relation between the brand equity and the firm
performance  and  it  also  showed  a  direct  and  reasonable  relation  between  social
responsibility and the brand equity. The results show that a good trade name causes the
customers' better understanding of the Brand and also an advancement of difference mode
of the Brand and finally an increase in sale and a better firm performance and on the other
hand social responsibility could have a positive effect on the value of brand by improving
the customers' attitudes and could cause a stable firm performance by the way.
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