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 چکیده

سپه  بانک هب وابسته کوثر اعتباری موسسه در مشتری برند تغییر بر مؤثر عوامل این پژوهش با هدف بررسی

 عنوانهبمتغیر مستقل و تغییر برند  عنوانبه ، کیفیت خدمات، هزینه تغییرشدهدرکانجام شده است. این تحقیق ارزش 

. ه استاستفاده شد زینه استانداردپنج گ نامهپرسش، از هاداده آوریجمعمتغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. جهت 

بود و  94/0 بدست آمده باالی هاینسبتبرای سنجش اعتبار محتوا، از نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی 

و ضرایب بدست  استفاده گردید SPSS افزارنرمکرونباخ و اسپیلت با کمک  برای سنجش پایایی از ضریب آلفای

از روایی و پایایی خوبی  گیریاندازهقادیر بدست آمده، حاکی از آن هستند که ابزارهای بود م 7/0 آمده باالتر از

قرار گرفتند.  وتحلیلتجزیهمورد  lizrelافزار نرماز طریق تحلیل مسیر با استفاده از  هادادهسپس  .برخوردار هستند

تغییر  یهانهیهز ارد.د تأثیربر تغییر برند  شدهدرک ارزش دارد. تأثیربر تغییر برند  شدهدرککیفیت  نتایج نشان داد که

 دارد. تأثیربر تغییر برند 

 ، هزینه تغییر، تغییر برندشدهدرک، ارزش شدهدرک تیفیک کلمات کلیدی: 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the factors affecting customer brand change in 

Kosar Credit Institution affiliated to Sepah Bank. In this study, perceived value, service quality, 

change cost as an independent variable and brand change as a dependent variable were tested. 

A five-choice standard questionnaire was used to collect data. To measure the validity of the 

content, the content validity ratio was used and all the obtained ratios were above 0.49. To 

measure the reliability, Cronbach and Split alpha coefficient was used with the help of SPSS 

software and the obtained coefficients were higher than 0.7. The results indicate that the 

measuring instruments have good validity and reliability. The data were then analyzed by path 

analysis using lizrel software. The results showed that perceived quality has an effect on brand 

change. Perceived value has an effect on brand change. Costs of change have an effect on brand 

change. 
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