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 چکیده:

مورد مطالعه: ) برند ژهیو يانجیبا نقش ارزش م يرفتار التیخدمات بر تما تیفیك تأثیربررسی  بهدر این تحقیق 

شده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت  ( پرداختهالبرز مهیب شركت

 بر اساسنفر،  483 هانمونهتشکیل دادند. تعداد  نیقزوبیمه البرز شهر گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان 

، هاداده لیوتحلهیتجز. شدهاقتباس( 1028همکاران )و  چناطالعات از پرسشنامه  یآورجمعفرمول کوکران تعیین گردید. برای 

و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک  از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر

ایج ایموس انجام پذیرفت. نت افزارنرمو از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از  هادادهآماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن 

 تیفیک .دارد تأثیر دیخر لیبرند بر تما ژهیو ارزش .دارد تأثیربرند  ژهیخدمات بر ارزش و تیفیکنشان داد که  هادادهو تحلیل 

 دارد. تأثیربرند  ژهیارزش و یانجیبا نقش م دیخر لیخدمات بر تما

 تمایل خریدکیفیت خدمات، ارزش ویژه برند،  كلمات كلیدي:

 

 

 

Abstract: 

In this research as Farsi research: The impact of service quality on behavioral tendencies 

with the role of brand equity mediator value (Case Study: Alborz Insurance Company) is 

discussed. The method of this research is descriptive and survey type which is field study. The 

statistical population of this study consisted of clients of Alborz Insurance Company in Qazvin. 

The number of samples was 384 according to Cochran formula. Adapted from the Chen et al 

(2018) questionnaire for data collection. Data analysis was performed using descriptive 

statistics such as mean, abundance, minimum, maximum, and standard deviation for 

community description and inferential statistics using Kolmogorov statistical technique to 

determine normality of data and path analysis test using emus software. accepted. The results 

and data analysis showed that the quality of service influences brand equity. Brand equity 

influences the purchase intention. Service quality influences the purchase intention with the 

mediating role of brand equity. 
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