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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه میان کیفیت خدمات باارزش ویژه برند با نقش واسطهای ارزش
ادراکشده و اعتبار شرکت با استفاده از مدل معادالت ساختاری است .بدین منظور 543 ،از کارکنان بانک
ملی به پرسشنامههای کیفیت خدمات ،ارزش ادراکشده ،اعتبار شرکت و ارزش ویژه برند پاسخ دادند.
یافته های حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان داد که کیفیت خدمات بر ارزش ادراکشده ،اعتبار
شرکت و ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد .ارزش ادراکشده و اعتبار شرکت بر ارزش
ویژه برند تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارند .همچنین کیفیت خدمات بهصورت غیرمستقیم از طریق
ارزش ادراک شده و اعتبار شرکت تأثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارند .درمجموع
یافتهها نقش کیفیت خدمات ،ارزش ادراکشده و اعتبار شرکت را در ارزش ویژه برند مورد تأکید قرار
میدهند.
کلیدواژهها :کیفیت خدمات ،ارزش ادراکشده ،اعتبار شرکت ،ارزش ویژه برند.
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مقدمه
یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت بازار ارزش برند 1میباشد .برای اولین بار فراکوهار )1191( 4بر روی
این مسئله تأکید نمود؛ وی عنوان نمود که ارزش برند باعث افزایش ارزش کاال میگردد .قدرتی که برند ممکن
است در بازار از طریق نام ،نماد یا لوگو به دست آورد .ارزش ویژه برند ،یک مجموعه داراییها و تعهدات پیوند
شده با نام ونشان تجاری که بر ارزش فراهمشده توسط یک محصول یا خدمات برای یک شرکت یا مشتریانش
میافزاید یا از آن میکاهد (آکر .)1111 ،5از طرف دیگر کیم و کو ( )4114عنوان میکنند که ارزش ویژه برند
اشاره به ارزیابی کلی مشتری از ارزش و اهمیت یک کاال و محصول دارد .بهعبارتدیگر هرچه قدر ارزش و اهمیت
یک کاال و محصول از دیدگاه مشتری باالتر باشد ارزش ویژه آن نیز متعاقباً باالتر میباشد (کیم و کو.)4114 ،
ارزش برند اغلب تحت تأثیر محصول یا خدمات باارزشی که ارائه میشود قرار میگیرد (کاپفر 4113 ،2و کلر،3
 . )4115محققین از دو دیدگاه مختلف به بررسی ارزش برند پرداخته اند :از دیدگاه مالی و از دیدگاه خریدار .از
دیدگاه مالی ،ارزش برند بر اساس دارایی یک شرکت ارزیابی میشود (کلر1115 ،؛ شوکر و ویتز .)1112 ،1این
پژوهشها بر دیدگاه خریداران یا ادراک آنها در ارزشیابی از بر ند تأکید خواهند نمود .ارزش برند از دیدگاه
خریداران اغلب بر دوطبقه تقسیم میشود :رفتار مشتری (فراکوهار )1191 ،و ادراک مشتری (ماهاجان و
همکاران .)1112 ،7بر اساس یافتههای تحقیق ماهاجان و همکاران ( )1112سطح ادراک مشتری میتواند در
ارزشیابی ارزش برند مورد استفاده قرار گیرد .هرچند فراکوهار ( )1191چنین اذعان مینماید که ارزش برند
میتواند نگرش خریدار را نسبت محصول تغییر دهد .بلکاستون )1113( 9چنین مدعی میشود که تعریف از
برند باید شامل ویژگیهای عینی و ذهنی و برند باشد که عبارتاند از ویژگیهای شخصیتی ،تصور نسبت به یک
برند و نگرش نسبت به آن؛ اما پارساد و دیو )4111( 1پیشنهاد میکنند که در فرآیند ارزشیابی از برند ،عملکرد
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و میزان آگاهی از آن و تداعیهای ذهنی برند و کیفیت خدمات در ارزیابی و میزان ارزش آن مفید و مؤثر هستند.
عالوه براین ،آکر ( )1111 ،1111چنین پیشنهاد میکنند که ترکیب ارزش ادراکشده ،تصورات ذهنی از برند و
اعتبار شرکت در فرآیند ارزشیابی درجه کیفی برند مؤثر میباشند .خدمات ،اعمال فرایندها و عملکردها هستند.
چیزهایی هستند که لمس نمیشوند دیده نمیشوند ،احساس نمیشوند ،درعینحال اعمال و نتایجی را به وجود
میآورند که آن ها نیز لمس ناپذیر هستند .خدمات شامل تمامی فعالیتهای اقتصادی است که پیامد آنها
محصول یا ساختار فیزیکی نیست و در زمانی که تولید میشوند و مورد مصرف قرار میگیرند و از طریق مواردی
همچون :آسایش ،سرگرمی ،مناسبت زمانی ،آرامش و سالمتی که اساساً مفاهیم لمس ناپذیری برای اولین خریدار
هستند ارزش افزوده ایجاد میکنند آکر (.)1111 ،1111
اقرار این واقعیت مهم است که کیفیت خدمات اصوالً بر اساس کیفیت تجربی و قابل اعتماد بودن آن ارزیابی
میشود ،کیفیتی که اصوالً غیرملموس بوده و به ارزیابی مشتری بیشتر جنبه نظری میدهد .نکته قابلتوجه این
است که ذهنیت مشتری نقش مهمی در ارزیابی خدمت ،باز نمینماید .پیترز میگوید :مصرفکننده خدمات را
در حالت خاص خود با تفکراتی متفاوت ،گاهی در پایان روز ،احساساتی ،غیرمنطقی و بهطورکلی با محدودیتهای
انسانی دریافت میکند .اغلب چیزی از واقعیت و حقیقت وجود ندارد .آنچه مصرفکننده میاندیشد حقیقت
است .یک خدمت نتیجهای است که مشتریان میخواهند و توسط جذابیت در یک فرایند تعاملی با مشتری
حاصل میشود و میتواند باعث اعتباربخشی و باالتر رفتن ارزش برند کاال در نرد خریداران شود (واالری:1111 ،1
 .)123رابطه بین میزان کیفیت خدمات و ارزش برند توسط محققین مختلفی به پژوهش گذاشته شده است.
سیمون و دیب ( )4111چنین مطرح می نماید که برند بودن نقش خاصی در ارائه خدمات دارد زیرا برندهای
قویتر بیشتر درصدد جذب اعتماد مشتری هستند و تصور آنها را نسبت خود غنیتر سازند و خطرات مالی،
اجتماعی و ایمنی را برای خریداران خود در پایینترین حد خود نگهدارند .بالنکسون و کاالفتیس )1111( 4چنین
اظهار میدارد که برندهایی که نقش اصلی آنها ارائه خدمات میباشد در ارائه خدمات ماهیتاً متفاوتتر عمل
میکنند و بیشتر سعی دارند بهجای تأکید بر کاالها و محصوالت ،بر روی نگرش و افکار کارمندان خود کار کنند
و آنها را در سطحی باالتر نگه دارند .چنین تمایزی حاصل تفاوت در ماهیت فعالیتهای اینگونه برندها دارد
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(برای مثال هتلها) .کوب ـ والگرن و همکاران )1113( 1به بررسی ارزش برند از دیدگاه مشتریان پرداختند .در
این تحقیق آنها نشان دادند که هرچقدر کیفیت خدمات عالیتر باشد ،درنهایت باعث باال رفتن ارزش آن میشود.
کیم و همکاران ) 4113( 4به بررسی رابطه بین ارزش برند و کیفیت خدمات پرداختند .نتایج این تحقیق نشان
داد که برندهای معتبر باید توجه عمیقی به ارائه صا دقانه خدمات داشته باشند .لی و بک ( )4119به بررسی
متغیرهای پیش بین ارزش برند پرداختند .به نظر این دو ،متغیرهای بسیاری چون ارزش ادراکشده ،تصورات
ذهنی درباره برند و مخصوصاً ارائه خدمات باکیفیت ازجمله متغیرهای پیشبین ارزش برند میباشند .تحقیقاتی
نیز به بررسی نقش واسطهای ارزش ادراکشده مابین کیفیت خدمات و ارزش برند پرداختهاند .پژوهشگرانی مانند
کلر ( ،)1115 ،4115کاب ـ والگرن و همکاران و ریو و همکاران ( ،)4111آکر و جاشمیستالر )4111( 5اظهار
میدارند ارزش برند میتواند تحت تأثیر ادراک خریدار و فهم آنان درباره آنچه که آن ها از یک برند در زمان
گذشته به دست آوردهاند ،احساس کردهاند و شنیدهاند میباشد .بررسی ادبیات تحقیق نشان میدهد که در کنار
ارزش ادراکشده ،اعتبار شرکت نیز میتواند بهصورت بالقوه نقشی واسطهای مابین کیفیت خدمات و ارزش برند
ایفا کند .پژوهشگرانی مانند فولکس ،)1119( 2فامبورن ،)1119( 3اسپری و همکاران )4111( 1ویلی و گولدمیس

7

( ،)4117زیسمال )4111( 9به بررسی و تائید چنین نقش واسطهای اعتبار شرکت مابین ارزش برند و کیفیت
خدمات پرداختهاند.
هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تبیین متغیرهای پیشبین ارزش برند میباشد .در این پژوهش بررسی
رابطه های بین کیفیت خدمات و اعتبار شرکت ،کیفیت خدمات و ارزش ادراکشده ،نقش واسطهای ارزش
ادراکشده مابین ارزش برند و کیفیت خدمات ،نقش واسطهای اعتبار شرکت مابین کیفیت خدمات و ارزش برند
و ترسیم مدل روابط این متغیرها در پیشبینی ارزش برند میباشد.

1 Cobb-Walgren
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مدل مفهومی پژوهش
با توجه به ادبیات نظری و پژوهشی مدل مفهومی پژوهش در شکل  1ترسیم شده است .همانطور که
مالحظه میشود .در این مدل کیفیت خدمات بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهشده ،متغیرهای ارزش
ادراکشده و اعتبار شرکت بهعنوان متغیرهای میانجی و ارزش ویژه برند بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهشده
است؛ بنابراین فرضیههای پژوهش حاضر بهصورت زیر میباشد:
فرضیه  :1کیفیت خدمات بر ارزش ادراکشده ،اعتبار شرکت و ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه  :4ارزش ادراکشده بر ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه  :5اعتبار شرکت بر ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه  :2کیفیت خدمات از طریق ارزش ادراکشده و اعتبار شرکت تأثیر غیرمستقیم بر ارزش ویژه برند
دارد.
ارزش ادراک شده

ارزش ویژه برند

کیفیت خدمات

اعتبار شرکت

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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روش
روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادالت
ساختاری است؛ زیرا در این پژوهش ،روابط بین متغیرها در قالب الگوی علّی مورد بررسی قرار میگیرد.
شرکتکنندگان
شرکتکنندگان در پژوهش حاضر  39( 543درصد مرد و  24درصد زن) نفر از کارکنان و کارشناسان شعب
بانک ملی میباشند.

ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامه کیفیت خدمات
برای اندازهگیری کیفیت خدمات از پرسشنامه کاراتپه و همکاران ( ) 4113استفاده شد .این پرسشنامه شامل
 41سؤال است ،در پرسشنامه حاضر پاسخدهندگان با عالمتگذاری سؤاالتی که در مقیاس  3درجهای لیکرت از
کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )3تنظیمشده است نظر خود را در ارتباط با هر عبارت بیان میکنند .پایایی
این ابزار در پژوهش حاضر از طریق ضریب آلفای کرون باخ  1/91به دست آمد .همچنین شاخصهای بهدستآمده
از تحلیل عامل تأییدی  AGFI= 1/15 ،RMSEA= 1/159 ،GFI=1/11نشان از برازندگی مناسب الگو با
دادهها دارد.
پرسشنامه ارزش ادراکشده
برای اندازهگیری ارزش ادراکشده از کرونین و همکاران ( )4111استفاده گردید .این پرسشنامه از  5گویه
تشکیل شده است .در این پرسشنامه پاسخ دهندگان با رتبه گذاری سؤاالت در مقیاس پنجدرجهای لیکرت نظر
خود را در ارتباط با هرکدام از گویهها مشخص می کنند .پایایی این ابزار در پژوهش حاضر نیز از طریق ضریب
آلفای کرون باخ  1/72به دست آمد .همچنین شاخصهای بهدستآمده از تحلیل عامل تأییدی ،GFI=1/14
 AGFI= 1/11 ،RMSEA= 1/137نشان از برازندگی مناسب الگو با دادهها دارد.
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ارزش ویژه برند
جهت اندازهگیری ارزش ویژه برند از پرسشنامه یو و همکاران ( )4111استفاده شد .این ابزار دارای  5گویه
میباشد که بر اساس طیف  3درجهای لیکرت نمرهگذاری میشوند .پایایی این ابزار در پژوهش حاضر از طریق
ضریب آلفای کرون باخ  1/79به دست آمد .همچنین شاخصهای بهدستآمده از تحلیل عامل تأییدی
 AGFI= 1/11 ،RMSEA= 1/122 ،GFI=1/12نشان از برازندگی مناسب الگو با دادهها دارد.
اعتبار شرکت
برای اندازهگیری اعتبار شرکت از پرسشنامه تدوینشده توسط نول و گلدسمیث )4111( 1استفاده شد .این
مقیاس شامل  9سؤال است ،در پرسشنامه حاضر پاسخدهندگان با عالمتگذاری سؤاالتی که در مقیاس 3
درجهای لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )3تنظیمشده است نظر خود را در ارتباط با هر عبارت
بیان میکنند  .پایایی این ابزار در پژوهش حاضر از طریق ضریب آلفای کرون باخ  1/99به دست آمد .همچنین
شاخصهای بهدستآمده از تحلیل عامل تأییدی  AGFI= 1/14 ،RMSEA= 1/124 ،GFI=1/12نشان از
برازندگی مناسب الگو با دادهها دارد.

روش تجزیهوتحلیل دادهها
پس از محاسبه شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ،بهمنظور بررسی روابط علّی بین متغیرها از روش
تحلیل مسیر استفاده شد .مدل ارائه شده در این پژوهش دربرگیرنده متغیر کیفیت خدمات بهعنوان متغیر مستقل،
اعتبار شرکت و ارزش ادراکشده به عنوان متغیر میانجی و ارزش ویژه برند بهعنوان متغیر وابسته است .جهت
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  LISRELاستفاده گردید.

یافتهها
با توجه به اینکه مبنای تجزیه وتحلیل الگوهای علّی ،ماتریس همبستگی است .ماتریس همبستگی ،میانگین
و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی ،در جدول  1ارائهشده است.

1 Noul and goldsmith

51

www.jnsm.ir

مجله مطالعات نوین در اقتصاد ،مدیریت و حسابداری/دوره /1شماره  /1فروردین ماه /1931ص 24-93

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.1/No.1/April 2019/24-39

جدول  1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

کیفیت خدمات

کیفیت خدمات

1

ارزش ادراکشده

**1/24

ارزش ادراکشده
اعتبار شرکت

**

ارزش ویژه برند

**

1/53
1/34

اعتبار شرکت

ارزش ویژه برند

1
**

1/25

**

1/31

1
**

1/21

1

میانگین

5/41

5/22

5/91

5/32

انحراف معیار

1/74

1/92

1/31

1/99

P>1/11* P<1/13

**

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود از میان متغیرهای پژوهش به ترتیب ارزش ادراکشده (،r=)1/31
کیفیت خدمات ( r=)1/34و اعتبار شرکت ( )r= 1/21دارای باالترین ضریب همبستگی باارزش ویژه برند می-
باشند .همبستگی بین کیفیت خدمات باارزش ادراکشده ( )r= 1/24و اعتبار شرکت ( )r= 1/53در سطح
( )P>1/11معنادار است .عالوه بر این همبستگی ارزش ادراکشده و اعتبار شرکت ( )r= 1/25در سطح
( )P>1/11مثبت و معنادار است.
شکل  4الگوی برازش شده پیشبینی ارزش ویژه برند را نشان میدهد .اعداد روی مسیرها ،پارامترهای
استاندارد شدهاند .مطابق با شکل  ،4تمام مسیرها در سطح ( )P>1/11معنادارند .در میان متغیرهای موجود در
الگو ارزش ادراکشده ( )1/52بیشترین اثر مستقیم را بر ارزش ویژه برند دارد.
ارزش ادراک شده

**0/34
ارزش ویژه برند

**0/42
کیفیت خدمات

**0/32

**0/21

**0/35
اعتبار شرکت
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مشخصه های برازندگی الگوی تحلیل مسیر در جدول شماره  4آورده شده است.
جدول  -2مشخصههای برازندگی الگوی تحلیل مسیر
4/ df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NNFI

1/34

1/151

1/11

1/19

1/11

1/11

بر اساس جدول  4نسبت خی دو به درجه آزادی ( ) 4/ df= 1/34شاخص نکویی برازش (،)GFI=1/11
شاخص تعدیل شدهی نکویی برازش ( (AGFI=1/19و ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
( (RMSEA=1/151در سطح مناسبی هستند؛ بنابراین برازش الگوی پژوهش در سطح مناسبی است.
از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای ارزش ادراکشده و اعتبار شرکت در میان متغیرهای
کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند به روش تحلیل مسیر است ،در جدول  5ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم ،کل،
واریانس تبیین شده و سطح معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شده است.
جدول  -9برآورد ضرایب استاندارد شده اثر مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شده الگو
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثرکل

به روی ارزش ویژه برند از
ارزش ادراکشده
اعتبار شرکت
کیفیت خدمات

**1/52
**1/41
**1/54

-

**1/52
**1/41
**1/32

به روی ارزش ادراکشده از
کیفیت خدمات
به روی اعتبار شرکت از
کیفیت خدمات

-

**1/44

**1/24

-

**1/24

**1/53

-

**1/53

واریانس تبیین شده

1/41

1/19

1/15

P>1/11* P<1/13

**

همانطور که در جدول  5مشاهده می شود ،اثر مستقیم کیفیت خدمات بر ارزش ادراکشده ( ،)β= 1/24
اعتبار شرکت ( )β= 1/53و ارزش ویژه برند ( )β= 1/54در سطح ( )P>1/11مثبت و معنادار است .اثر مستقیم
ارزش ادراکشده بر ارزش ویژه برند (  )β= 1/52در سطح ( )P>1/11مثبت و معنادار است .اثر مستقیم اعتبار
شرکت بر ارزش ویژه برند (  )β= 1/41در سطح ( )P>1/11مثبت و معنادار است .کیفیت خدمات اثر غیرمستقیم
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مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند ( )β= 1/44از طریق ارزش ادراکشده و اعتبار شرکت دارد .درمجموع 41
درصد واریانس ارزش ویژه برند 19 ،درصد از واریانس ارزش ادراکشده و  15درصد از واریانس اعتبار شرکت
توسط مدل تبیین میشود.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند بهواسطه ارزش ادراکشده و اعتبار
شرکت با استفاده از مدل معادالت ساختاری بود .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که الگوی پیشنهادی با دادههای
این پژوهش برازش نسبتاً خوبی دارد و میتواند  41درصد از ارزش ویژه برند را تبیین کند.
نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که کیفیت خدمات بر ارزش ادراکشده تأثیر مستقیم مثبت و معناداری
دارد .این یافته با نتایج پژوهش جهانزب ،فاتیما و بوت )4114( 1و هی و لی )4111( 4و یانگ و پترسون)4112( 5
همخوانی دارد .این یافته نشان میدهد که اگر خدمات خوب ارائه شود و بر دیدگاه و باور مشتریان نسبت به
کیفیت خدمات تأثیر مثبتی گذاشته شود مشتریان آن برند را بهعنوان برندی باارزش ادراک میکنند .کیفیت
خدمات باعث می شود به وفاداری مشتریان آن برند افزوده یا کاسته شود درواقع توان اجرا و ارائه خدمت وعده
دادهشده به طرزی مناسب ،دقیق و قابل اتکا و برخوردی مناسب با مشتری بر ارزش ادراکشده از خدمات
میافزاید؛ بنابراین ازآنجاییکه مشتریان و مصرفکنندگان همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کاال
و یا خدماتی بهمراتب بهتر به آنها ارائه کنند ،مدیران چنین سازمانهایی باید به اهمیت نقش کارکنان در تأمین
کیفیت خدمات ،رضایت و وفاداری مشتری توجه ویژهای داشته باشند تا از این طریق بر ارزش ادراکشده خود
در نزد مشتریان بیفزایند.
یافته دیگر تحلیل مسیر این است که کیفیت خدمات بر ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم مثبت و معناداری
دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای (هی و لی4111 ،؛ جنسن و کالستروپ 4119 ،2و روبرتز و ماریلیس،3
 )4117و دیدگاه آکر که کیفیت خدمات را یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند میداند همخوانی
1 Jahanzeb, Fatima & Butt
2 He & Li
3 Yang & Peterson
4 Jensen, M. B. & Klastrup
5 Roberts, J. & Merrilees
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دارد .این یافته نشان میدهد که یکی از عوامل مهم در شکل گیری ارزش ویژه برند ادراک مشتری از کیفیت
خدمات ارائهشده میباشد ،درنتیجه سازمان هایی که خدمات باکیفیتی به مشتریان ارائه دهند ،ارزش ویژه برند
خود در نزد مشتریان را بهصورت قابلمالحظهای افزایش خواهند داد .ازآنجاییکه مشتریان و مصرفکنندگان
همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کاال و یا خدماتی بهمراتب بهتر به آنها ارائه کنند ،مدیران
چنین سازمان هایی باید به اهمیت نقش کارکنان در تأمین کیفیت خدمات ،رضایت و وفاداری مشتری توجه
ویژهای داشته باشند.
یافته دیگر تحلیل مسیر این است که ارزش ادراکشده تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد .این یافته با
نتایج تحقیقاتی چون کرونین و همکاران ،)4111( 1مک دوگال و لوسکو ،)4111( 4سویینی و همکاران)1117( 5
و هسکت و همکاران )1117( 2همخوانی دارد .دادس وهمکاران )1111( 3چنین اظهار میکنند که خریداران
درصورتیکه برند ویژهای در هزینهها و فرآیند انتقال کاال و خدمات به آنها بهتر عمل کند ،انگیزه باالیی برای
استفاده از خدمات آن برند پیدا خواهند کرد؛ بنابراین ،یکی از موضوعات اصلی شرکت باید تمرکز بر بهبود فرآیند
انتقال خدمات باشد تا بتواند ارزش ادراکشده خود را در بین مشتریان خود باالتر ببرد (پاین و همکاران.)4111 ،
ا ز دیگر نتایج تحلیل مسیر این است که کیفیت خدمات تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر اعتبار شرکت
دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای کارونا و اوینگ ،)4111( 1ویلی و گلداسمیت )4117( 7مطابقت دارد .نظریه
اسناد رابطه بین کیفیت خدمات و اعتبار شرکت را بهخوبی تبیین میکند .نظریه اسناد چنین پیشنهاد میکند
هنگامیکه افراد در فهم کامل یک حادثه با مشکل مواجه میشوند ،تمایل دارند دلیلی را به حادثه مشاهدهشده
نسبت دهند تا بتوانند آن را بهتر بفهمند و بهواسطه آن محیط اطراف و زندگی خود را بهتر کنترل نمایند
(فولکس .)1199 ،پژوهشهای قبلی چنین پیشنهاد میکنند که اعتبار شرکت یک برند را میتوان به متغیرهایی
چون ارزش ادراکشده و کیفیت خدمات نسبت داد (فولکس ،1199 ،فامبورن ،1119 ،زیسمال.)4111 ،

1 Cronin, Brady and Hult
2 McDougall and Levesque
3 Severi, Erfan, and Kwek Choon Ling
4 Heskett, Sasser, and Schlesinger
5 Dodds, Monroe, and Grewal
6 Caruana and Ewing
7 Swilley and Goldsmith
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نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اعتبار شرکت تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد .منظور
از اعتبار شرکت همانا اعتماد خریداران به تواناییهای شرکت و نحوه ارائه محصوالت یا خدمات است که میتواند
پاسخگوی تقاضاهای آنان باشد (اردم و اسوایت1119 ،1؛ فامبورن .)1199 ،ارتباط بین اعتبار شرکت و ارزش
برند برگرفته از نظریه عالمتدهی 4میباشد .نظریه عالمتدهی برند چنین پیشنهاد میکند که برندها بهعنوان
نشانه انتقال اطالعات به خریدارانی میباشد که مدام در حال دریافت اطالعات ناقص و یا نامتوازنی میباشند که
از منابع مختلف دریافت میکنند (اردم و اسوایت1119 ،؛ اردم و همکاران4111 ،؛ اسپری و همکاران.)4111 ،
اسپری ( ) 4111در پژوهش اخیر خود مابین اعتبار شرکت و ارزش ویژه برند رابطه مثبت و باالیی را گزارش
نمود.
نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم کیفیت خدمات بر ارزش ویژه برند از طریق ارزش ادراکشده و اعتبار
شرکت مثبت و معنادار است .این یافته بر ارتباط میان سازههای بازاریابی در ایجاد ارزش ویژه برند تأکید دارد؛
بنابراین راهبردهای خدماتی شرکتها و سازمانها عالوه بر ارائه خدمات باکیفیت و مناسب با مشتریان باید بر
ارتباط این سازه باارزش ادراکشده و اعتبار شرکت در نظر مشتریان نیز تأکید کند .این یافتهها نشان میدهد
که مدیران باید جنبه های مختلف کیفیت خدمات را که بر ارزش ادراکشده و اعتبار شرکت و درنتیجه ارزش
ویژه برند تأثیر میگذارند شناسایی کنند .در این مطالعه تنها نمونهای از کارکنان بانک ملی بررسی شد؛ بنابراین
تعمیمیافته به دیگر بانک و سازمانها با محدودیت مواجه است .همچنین ،یافتهها بر اساس دادههای خود گزارش
دهی هستند .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده از روشهای تحقیق کیفی و آمیخته استفاده گردد.

1 Erdem, Swait and Valenzuela
2 Signalling theory.
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The impact of service quality on brand equity, with an emphasis on the
role of intermediate values of perceived value and company credit
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between the quality of speciallypriced brand service with the role of perceived value intermediation and company credit using the
structural equation model. To this end, 325 employees of the National Bank responded to service
quality questionnaires, perceived value, corporate credibility and brand equity. The results of
structural equation model showed that the quality of services on perceived value, company credit
and brand equity has a direct positive and significant effect. Perceived value and company's
reputation on brand equity have a direct positive and significant effect. Also, the quality of service
indirectly through the perceived value and credibility of the company have a significant indirect
and significant impact on brand equity. In sum, the findings emphasize the role of service quality,
perceived value and company credibility in brand equity.
Keywords: Quality of Service, Perceived Value, Company Credit, Brand Value.
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