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 : نقش رفتار شهروندی (فرانشیزامتیاز)ارزش ویژه برند مبتنی بر 

 کیفیت رابطه برندبرند و 

 

 پدرام رضایی، مراد کردی

 

 

 ایران واحد کرج،  دانشگاه پیام نوراستادیار گروه مدیریت 

 واحد کرجکارشناسی  ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور

 

 

 این به شاید میزنند؛ را اول حرف قوی یتجار مارکهای جهانی، بازار در امروزه :چکیده

 در مشتری با ارتباط مدیریت برای رابطه ای مهم ابزار یك تجاری مارکهای که دلیل

: (فرانشیزامتیاز)ارزش ویژه برند مبتنی بر . ای پژوهش باهدف بررسی هستند شرکتها

شامل تمامی  بود. جامعه آماری این بررسی نقش رفتار شهروندی برند و کیفیت رابطه برند

شرکت ها و مجالت و سایت های دارای امتیاز تهران بود که به وسیله نمونه گیری 

نمونه انتخاب شد و زمینه یابی به وسیله ی پرسشنامه محقق  03تصادفی طبقه ای 

که بین تحلیل شد که نتایج نشان داد Amos ساخته انجام شد و با استفاده نرم افزار 

رفتار شهروندی ارتباط مثبت وجود دارد  و  فتار شهروندی برندرکیفیت ارتباط برند با 

رفتار شهروندی برند و کیفیت نتایج حاکی از نقش نیز ارتباط مثبتی دارد.FBBE  بابرند

 .نشان می دهد FBBEباهم ودر  رابطه برند

 

 مقدمه

 نیازهای خواسته ها و به مختلف، ه هایزمین در رقابت بودن محدود عرضه و بر تقاضا فزونی نظیر متعدد به دالیل گذشته در

 سالهای در کنند کیفیتی دریافت هر با را خود نیاز مورد خدمات یا کاالها مجبور بودند افراد و نمی شد چندانی توجه مشتریان

 خویش بازار سهم و سودآوری افزایش بقا و حفظ خدماتی جهت و تولیدی سازمانهای رقابت، عرضه و افزایش علت به اخیر،

شدند)خیری،  مشتریان سلیقه ها و تمایالت با خواسته ها، متناسب و کیفیت تر با متنوع تر، خدماتی و ارائه کاالها به مجبور

دهند و برای  شان ارائه خدمات به افزوده ارزش و کنند راضی را بتوانند مشتریانشان که موفقند دراین میان سازمانهایی(.7041
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 قیمت و کیفیت داشتن مستلزم بازارجهانی در (. حضور8378سلیمی، و د کنند)حدجلیقوی ایجا یمحصوالت خود برند

 برند مدیریت و سازی برند مسئله .(7041است)خیری،  برتر برند داشتن بازارجهانی مستلزم در حضور تداوم اما است، مناسب

جهان  بازاریابی آینده دنیای پژوهشگران، دیران وم پردازان، نظریه از بسیاری دارد بازاریابی دنیای متعددی در طرفداران امروزه

 افزایش باعث موفق  برندهای .(7048نهاده اند)محمودی میمند، هرندی،  نام برندینگ پیرامون فعالیتهای برند و مدیریت را

 چنینهم .باشند می آنها خدمات بهتر شناسایی و تجسم به قادر مشتریان و شده ناملموس خدمات و محصوالت به اعتماد

، 7کیم( می دهد افزایش را سطح وفاداری و مجدد خرید قصد مشتری، رضایت میزان برند، ارزش از باالیی سطح

محصوالت و خدمات  8یشان، برندهاترین داراییاند که یکی از با ارزشها به این باور رسیدهاز سازمانامروزه، بسیاری (.8332

یابی برندی قدرتمند یکی از عوامل کلیدی برای دستاند که ایجاد موضوع اشاره کردهاست. پژوهشگران زیادی نیز به این  هاآن

مند هم برای مشتری و هم برای (. یك برند قدرت8370و همکاران،  0)سانتوس به مزیت رقابتی و بقاء بلندمدت در بازار است

سازی فرآیند انتخاب و خرید محصول یا ها ابزار مختصر و مفیدی برای سادهکند. از یك طرف برندسازمان ارزش ایجاد می

سازند و از این تر میتر و سریعساده هاآنها و اطالعات را برای دهند و فرآیند پردازش دادهخدمت در اختیار مشتری قرار می

های تولید و طراحی محصول ممکن است به سادگی قابل کند. از طرف دیگر فرآیندریق برای مشتریان ارزش ایجاد میط

ی ی چندین سال فعالیت بازاریابی و تجربهها بر پایهبرداری باشند، اما تصویر و نقش پابرجایی که در ذهن افراد و سازمانکپی

در مورد ارزش ویژه برند چندین  .(8332)کلر، جایگزین شدن و کپی برداری نیست  برند به جای مانده است، به سادگی قابل

امتیاز به طور کلی از رشد تجارت در بخش های مانند  است. 9دیدگاه مبتنی بر امتیاز ،دیدگاه وجود دارد که جدید ترین نظریه

(. به 8370ود آمده است)گانتوس، جالیوس، رستوران، هتل ها، لوازم بهداشتی و آرایش ها، خرده فروش ها و آموزش به وج

این بخش  8373تا  8331درصدی داشته است به گونه ای که دربین سال  1/98فعال رشد  ه هایطوری که در فرانسه شبک

براساس این دیدگاه در (. 8378شبکه مجموعه امتیاز رسیده است)فدراسیون فرانشیز فرانسه،  12333به  7911های فعال از 

امتیاز  آندر  که)فرانشیز( نوعی اتحاد بین امتیاز دهنده و امتیاز گیرنده براساس برند شکل می گیرد 1امتیاز بتنی برم ارتباط

،  6هستند)نایادزایو، ماتاندا، ایوینق دهنده و امتیاز گیرنده هردو در رشد و نگه داشتن ارزش امتیاز برند دارای مسئولیت 

8377.) 

 (FBBE)امتیازارزش ویژه مبتنی بر 

                                                           
1 -Kim  
2-Brand 
3-Santos 
4 - franchisee-based perspectiv 
5 - franchising relationships, 
8 - Nyadzayo and Matanda & Ewing 
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امتیاز گیرنده وارد یك قرارداد بلندمدت با یك شرکت یك امتیاز)فرانشیز( یك فرصت کسب و کار است که در آن به طور مثال 

 را برعهده میفروش محصوالت و خدمات شرکت یا فرد امتیاز دهنده  این قرارداد در راستایکه )امتیاز دهنده( می شود 

در اقتصاد تحقیقات بسیار کمی در مورد  )فرانشیز(با وجود اهمیت باالی امتیاز (.8339 ،1گیرد)کومبز، میشل، کاستاریگلوونی

ارزش ارتباط ادراک شده -7که شامل آن وجود دارد. ارزش ویژه  مبتنی بر امتیاز برند به مانند سازه ای سه بعدی است 

در عملکرد ارتباط تاثیر بگذارد که مشتق شده از  : ارزش ارتباط، که توسط امتیاز گیرنده ادراک می شود، که می تواند2امتیاز

تصویر برند ادراک شده  -8(.8332، 4ارزش محاسبه شده تجاری بین امتیاز دهنده و امتیاز گیرنده می باشد)هورمن، گریفیتس

طالعات تصویر برند یك ارزش برای تولیدکنندگان ایجاد میکند که به موجب آن مشتریان به راحتی می توانند ا :73امتیاز

:  تحقیقات 77وفاداری برند ادراک شده امتیاز -0محصوالت را جستجو کنند. و موقعیت خود را در افکار مردم گسترش دهند

 بر که است محصول یك به مثبت نگرش نوعی وفادارینشان داده است که وفاداری به برند یك بعد مهم ارزش ویژه برند است. 

 صرفا خرید تکرار دیگر، عبارت به .نمود بیان روانی فرآیندهای را آن دلیل میتوان که آیدمی وجود به آن از مکرر استفاده اثر

 (.8336می باشد)میلر،  هنجاری و احساسی روانی، عوامل نتیجه بلکه نیست اختیاری واکنش یك

 (BRQ)ارزش ویژه برند 

 بحث مورد بازاریابی بنظران صاح و محققان سطتو گسترده طور به امروزه که بازاریابی مفاهیم ومهمترین مشهورترین از یکی

 درتصمیمات برند ویژه ارزش مهم و استراتژیك نقش شهرت این مهم دالیل از که .است برند ویژه ارزش گیرد، می قرار

که مفهوم ارزش ویژه برند (.8331مشتریان آنها می باشد)آتلیگان وهمکاران، و ها سازمان برای رقابتی مزیت ایجاد و مدیریتی

 شده ارایه تعریف ترین معروف شکل گرفت. 7423ی مفاهیم بازاریابی امروز است، برای نخستین بار در دهه نیترمهمیکی از 

یك  بین مشتریان متفاوت واکنش شامل برند ارزش ویژه : است صورت این به(8337) دانتو و یو برند توسط ویژه ارزش از

 و بازاریابی های از محرک مشترکی سطح دارای آنها دوی هر که است وقتی دبرن بدون محصول یك و برند دارای کاالی

 باشد . می محصول خصوصیات

را ارزش ویژه برند بر مبنای  هاآنترین توان معروفهای متعددی در رابطه با ارزش ویژه برند ارائه شده است که میگاهدید 

. طرفداران ارزش ویژه برند بر مبنای ارزش مالی، ارزش برند را از دانست 70لیو ارزش ویژه برند بر مبنای ارزش ما 78مشتری

                                                           
0 - Combs, Michael, & Castrogiovanni 
6 - Franchisee-perceived relationship value 
9- Harmon & Griffiths 
17 - Franchisee-perceived brand image 
11 - Franchisee-perceived brand loyalty 
12- Customer Based Brand Equity 
13- Financial Based Brand Equity 



 631-777، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره              

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir    

071 

 

کنند. بر مبنای این رویکرد ارزش ویژه برند، جریان نقدی افزایشی است که از محصوالت های شرکت استخراج میدیگر دارایی

. در مقابل (8332)کاپفرر، آید یشود، به دست منام منتج میعالوه بر جریانات نقدی که از فروش محصوالت بی شده یگذارنام

های متفاوتی که دانش برند بر واکنش مشتریان نسبت به فعالیت راتیتأثآن، ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری به صورت 

 .(8332)کلر، گذارد تعریف شده است بازاریابی در خصوص آن برند به جای می

 این در که ترکیبی، و دیدگاه مالی دیدگاه مشتری، دیدگاه :دارد ودوج ادراکی متفاوت دیدگاه سه برند ارزش ارزیابی برای

 : کرد تعریف گونه این را برند ویژه ارزش بازاریابی، علمی انجمن .هستیم مشتری دید از برند ارزش ویژه دنبال به ما تحقیق

 ارزش این .شود ایجاد می محصول یبرا بازار سهم یا بهتر سود طریق حاشیه از بازار در نام واسطه به که هایه افزود ارزش

 تلقی مطلوب رفتارهای و روابط از و مجموعه ای مالی دارایی عنوان به تواند می کانال سایر اعضای و مشتریان وسیله به افزوده

 برند کردن تجربه اثر در های مشتریان شنیده و ها دیده ات، احساس ، ها آموخته در (. برند8331گردد)یاسین و نورمحمد، 

ویژه  ارزش بر عوامل تاثیرگذار ارزیابی راستای در پژوهشی ، (7043 ) کجوری (.8330می گردد)کلر،  حاصل زمان، طول در

بیمه  خریداران از نفر 883 بدین منظور که است فیصیتو نوع از وی تحقیق روش دهد، یم انجام بیمه شرکت های برند ی

 شده تعیین آمار نمونه عنوان به دارا هستند را بدنه بیمه بازار از سهم رینبیشت که بیمه شرکت خصوصی چهار اتومبیل، نامه

 به ای بیمه شرکتهای برند ویژه ارزش بر گرها تداعی و برند وفاداری شده، ادراک کیفیت دهد می تحقیق نشان نتایج .است

برند به  ویژه ارزش بر برند به وفاداری .نیست موثر به طور مستقیم برند ویژه ارزش بر برند از آگاهی و مستقیم تاثیرگذارند طور

 از باعث می شود که کند می ایجاد برند ویژه ارزش برای مهمی برند نقش به وفاداری بنابراین است، تاثیرگذار مستقیم طور

رتباط برند باعث ( به این نتیجه رسید ند که ارزش ویژه ا8376درتحقیقات نایادیزایو، ماتاندا، ایوینق) .شود متمایز ابعاد سایر

 گسترش و رشد رفتار شهروندی برند می شود.

 BCB))رفتار شهروندي برند

 و مشتری به کارکنان از تمرکز تغییر با که نده انمود تعریف برند شهروندی عنوان رفتار تحت مفهومی ( 8331 ) زپلین و برمن

 فردی ابتکار انطباق سازمانی، ، سازمانی وفاداری ردی،م جوان سازمانی)نوعدوستی، شهروندی رفتار بعد برندهفت به سازمان از

 رفتار مفهوم و نموده ترسیم بازاریابی در را )8333)وهمکاران پدسکف توسط شناسایی شده ) نفس پیشرفت و مدنی فضیلت ،

 نمودند. ایجاد را برند شهروندی

 شخصیت به بخشیدن برای قدرت و سازمان یداخل ذینفعان جانب از که است رفتارهایی تمامی شامل برند شهروندی رفتار

رفتار شهروندی برند شامل تمامی رفتارهایی است که از جانب ذینفعان داخلی (.8370می پذیرد)ریوانز،  انجام سازمان برند
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 صحبت برند مدیریت مورد در وقتی(. 8370)ریوانز، پذیرد سازمان و برای قدرت بخشیدن به شخصیت برند سازمان انجام می

 یا برند معماری مورد در تصمیم گیری بازار، پژوهش های دنبال طراحی به صنعت در فعالین و دانشگاهی افراد شود، می

دارد،  را بازار در شدن قدرتمند به میل برند یك اگر می باشند. رسانهای شرکتهای و مدیریت تبلیغات و برند جایگاه یابی

 با آشنایی به ملزم دلیل کارکنان همین به .دارد گرفتن قرار اعتماد مورد یبرا معتبر هویت یك به نیاز انسان یك همانند

 برند قدرتمند، برند هویت یك ساختن برای بنابراین .نگه دارند زنده را خارجی برند و داخلی برند بتوانند تا هستند برند هویت

 .(7049دارد)کریمی علوجه، اسحاقی، احمدی،  داخلی برند مدیریت توسط مکمل ایفای نقش به نیاز بازار بر مبتنی خارجی

 چارچوب نظري، بررسی ادبیات پژوهشی فرضیه ها

های مدیریتی : الف( روشکند که، چارچوب مفهومی ما پیش بینی میهمانطور که در شکل شماره یك نمایش داده شده است

. ب( کیفیت ارتباط ر کیفیت ارتباط برندی تاثیر بگذاردتواند ب( میBRQبا کیفیت ارتباط برند ) ،دهنده بر امتیاز برندامتیاز

( اثر می گذارد. پ( رفتار شهروندی برند در موضع معتدل کننده ی  BCBبرندی به نوبه خود بر امتیاز رفتار شهروندی برند)

اداری برندی ادراک ارتباط بین کیفیت ارتباط برند و ارزش ادراک شده ی امتیاز برند، تصویر ادراک شده ی امتیاز برند، وف

( می تواند توسط عواملی مانند شایستگی امتیاز FBBEارتباط بین کیفیت ارتباط برند و )( شود. FBBEشده ی امتیاز )

دهنده و مدت زمان ارتباط بین امتیاز دهنده و امتیاز گیرنده اعتدال یابد. خطوط ممتد اثرات ویژه ی آزمایش شده در این 

در حالیکه خطوط نقطه چین اثراتی که قبال برقرار شده است، نمایش می دهد که ما در این تحقیق پژوهش را نشان می دهد. 

 آنها را مطالعه نکردیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت ارتباط 

 برندی

 مدیریت ارتباط برندي:

 سهیم شدن در اطالعات-

 حمایت امتیازدهنده-

 مدیریت تعارض ها-

 پیوند-

 

رفتار شهروندی 

 برند

 شایستگی امتیازدهنده

 مدت ارتباط

 

 

(FBBE)  ارزش

ه ی ارتباط ادراک شد

 امتیاز

تصویر برند ادراک -

 شده ی امتیاز

وفاداری برند ادراک -

 شده ی امتیاز

1H 

3H 

2H 
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 و جامعه ونمونه آماري روش شناسی

اه داده ها و سایت های می باشد. نمونه موردنظر شامل همه ی پایگزمینه یابی از صاحبان امتیاز در تهران  این تحقیق، روش

برند دارای حق امتیاز را بوسیله ی نمونه  03امتیاز دهنده و مجالت و شرکت های امتیازدهنده در تهران بود که برای اطمینان 

گیری طبقه ای تصادفی بر اساس مولفه های صنعتی ، تجاری و موقعیت جغرافیایی انتخاب شدند  و سپس با استفاده از 

 اخته این زمینه یابی انجام شد. پرسشنامه محقق س

 ( ویژگی های نمونه های شرکت کننده7جدول 

 درصد متغیر

 نوع امتیاز )فرانشیز(

 

 

 

 

 

 تعداد کارکنان پاره وقت

 تعداد کارکنان تمام وقت

 ارزش واحد امتیاز

 خرده فروش

 فست فودها

 موبایل فروشی

 بنگاههای مسکن

 لوازم خانگی

 لوازم بهداشتی آرایشی

9› 

73‹ 

 ‹(k733کمترین) 

 ‹(k)733 بیشترین

73 

03 

81 

73 

1 

83 

9/99 

4/9 

81 

88 

 

 

 0را تایید کرده و سپس اثرات فرضیه ی  8و  7، ابتدا ارتباط بین فرضیه 7ما برای تجزیه تحلیل فرضیه های موجود در شکل 

برای بدست آوردن اثرات آنها از نرم ( را FBBEرا تحلیل کردیم. همچنین کیفیت ارتباط برندی و رفتار شهروندی برندی و  )

 .بدست آوردیم  (SEM)، الگوی معادالت ساختاری یا  AMOSاستفاده شد و با اسفاده از نرم افزار  AMOSافزار 

 



 631-777، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره              

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir    

074 

 

 یافته ها

 ( آمار توصیفی و همبستگی درونی8جدول 

 73 4 2 1 6 1 9 0 8 7 ساختار

          7 تعهد به برند-7

اطمینان به -8

 برند

80/3-

** 

7         

اشتیاق به -0

 برند

37/3- 90/3** 7        

-83/3 تایید برند-9

** 

11/3** 68/3** 7       

رفتارهای  -1

 کمکی

31/3- 94/3** 66/3** 61/3** 7      

ارزش  -6

 ارتباطی

03/3-

** 

13/3** 01/3** 66/3** 06/3** 7     

-71/3 تصویر برند -1

** 

64/3** 90/3** 64/3** 91/3** 19/3** 7    

وفاداری به  -2

 برند

83/3-

** 

11/3** 91/3** 17/3** 99/3** 11/3** 68/3** 7   

شایستگی  -4

 امتیازدهنده

87/3-

** 

61/3** 81/3** 14/3** 04/3** 16/3** 61/3** 11/3** 7  

مدت  -73

 ارتباط

37/3- 31/3 36/3 17/3** 08/3** 79/3** 31/3 31/3 71/3* 7 

 80/38 21/0 41/9 12/9 96/9 39/6 19/1 91/1 92/1 83/0 میانگین

انحراف 

 استاندارد

01/7 86/7 41/3 39/7 28/3 61/7 69/7 17/7 61/7 21/3 
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AVE 14/3 64/3 11/3 21/3 62/3 61/3 28/3 11/3 28/3 - 

 همبستگی درونی بین متغییرهای مورد تحقیقی را تایید میکند 8جدول شماره

 

 ( جهت ارتباط0جدول 

 نتیجه SE T بتا جهت ارتباط فرضیه

 تایید 64/70 0/3 42/3 کیفیت ارتباط برند         رفتار شهروندی برند فرضیه اول

 تایید FBBE 60/3 6/3 13/79رفتار شهروندی برند       فرضیه دوم

رفتار ارتباط برند با       مشاهده می شود فرضیه اول تحقیقی مان مبنی بر ارتباط کیفیت 0همانطور که در جدول شماره 

نیز FBBE      بارفتار شهروندی برند فرضیه مبنی بر ارتباط 0مورد تایید قرار گرفتو در بخش دوم جدول  شهروندی برند

 مورد تایید قرار گرفت.

 

 بحث و نتیجه گیري 

ری شدن کاالها و رشد قدرت یادی را از سوی جهانی شدن و تجازهمانطور که بازار کسب و کار به طور پیوسته فشارهای 

مصرف کننده تجربه می کنند مدیران در جستجوی افزایش توانایی رقابت از طریق مدیریت برندها هستند )کان و همکاران، 

(. البته هنوز هم نیاز به تحقیقات بیشتری در مورد برندها و ارزش برندها مورد نیاز است. محدودیت تحقیقات تجربی ما 8378

( به وسیله ابعاد رفتار شهروندی برند کشانده است. و بعالوه FBBEزمایش  اثرات کیفیت ارتباط برند را بر روی )را به سمت آ

ما نقش تعدیل کننده ی ارتباط بین شایستگی امتیازدهنده و طول مدت ارتباط بین امتیازدهنده با امتیازگیرنده را بررسی 

هویت  یهماهنگاین خود باعث ، رفتار شهروندی برند را افزایش می دهد که نتایج نشان داد که مدیریت ارتباط برندکردیم. 

عمده ترین  ( می شود .FBBEبرندی امتیاز و ایجاد انگیزه جهت تبدیل شدن به راهبردهای برند امتیاز و در نتیجه افزایش )

را تعدیل می کند که اینها به  (FBBE)و یافته این تحقیق این بود که رفتار شهروندی برند ، ارتباط بین کیفیت ارتباطی برند 

( می شود. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین FBBEنوبه ی خود باعث اثرگذاشتن کیفیت ارتباطی برند بر ابعاد )

( با واسطه ی رفتار شهروندی برند ، زمانیکه امتیازدهنده از شایستگی بیشتری برخوردار باشد FBBEکیفیت ارتباطی برند و )

ارتباط مثبت  تباط نسبتا قوی داشت که این یافته ی تحقیقی همسو با نتایج تحقیقات قبلی می باشد. همچنین یافته ها یكار

یافته ها پیشنهاد می کند که مدیریت مناسب ارتباط امتیاز باعث   اد.درا نشان بین کیفیت ارتباط برندی و رفتار شهروندی 

یجاد رفتار شهروندی برند مثبت و تشویق امتیازگیرنده جهت حمایت از برند می شود. افزایش امتیاز و دلبستگی به برند ، ا

( آشکارا پیشنهاد می کند که امتیازدهنده ای که رفتار FBBEعالوه بر این ارتباط مثبت بین رفتار شهروندی برند و )

 (. 8336رناتونی، ( می شود )والستر و چFBBEشهروندی برند مثبت تری از خود نشان دهد باعث گسترش )
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