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  چكيده
ل و توسعه اقتصادي به در رشد كسب و كار، ايجاد مشاغ) فرنچايزينگ(نقش اعطاي حق امتياز 

دانيم  با اين حال، تا جايي كه مي.  استن شناخته شدهاي در نقاط مختلف جها طور گسترده
ايي اين فعاليت ها اي راجع به فعاليت هاي امتيازي در ايران انجام نشده است كه به دليل نوپ مطالعه

 امتيازگيرنده و رفتار خريد -عه حاضر بررسي رابطه امتيازدهندههدف مطال .باشد در كشور ما مي
هاي  يافته.  معادالت ساختاري بودسازي استفاده از تكنيك مدلن با امتيازگيرنده در استان تهرا

و ) هاي مستمر و كنترل ها هاي اوليه، پشتيباني دربرگيرنده پشتيباني(يفيت سيستم كه كمطالعه از اين
باشند  ، عوامل اثرگذار بر مقاصد خريد امتياز مي)اي شامل بازاريابي و تبليغات رسانه(محيط 

هاي مختلف خريد امتياز براي امتيازگيرندگان پشتيباني شد،  كه از مزيتود اينوجبا . پشتيباني نمود
وي نيازهاي برآورده نشده آنان در مورد جوانب مرتبط با خدمات پشتيباني و بازاريابي از س

هاي اين مطالعه چارچوبي را براي بهبود رابطه ميان امتيازدهندگان و  يافته. امتيازدهنده مشهود بود
  .آورد تر فراهم مي پايدارتر و همكارانهيازگيرندگان ايراني جهت ايجاد شراكتي امت
  
 

، امتيازگيرنده، امتيازدهنده و )فرنچايز(،امتياز )فرنچايزينگ(اعطاي حق امتياز: هاي كليدي واژه
  خريد) مقاصد(قصد 
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  مقدمه. 1
 است كه در آن امتيازدهندهليسانس نوع خاصي از اعطاي ) ينگفرنچايز(  حق امتيازاعطاي

، محصوالت و روش عمليات را ها ي بازاريابي از قبيل نام كاال، عالئم و نشانها تمام برنامه
 عطايتر از ا جامع )فرانچايز(  امتيازمعموالً قراردادهاي. دهد  ميقرار در اختيار گيرنده امتياز

  .]1[گردد  مياي براي تمام عمليات تجويز  نسخه در آن است چونليسانس
. شوند  مي دو طرف امتيازدهنده و امتيازگيرنده درگير،در اين موافقت قراردادي

كه براي اعطاي نشان است  يك شركت با يك محصول يا خدمت موفق ،امتيازدهنده
در ازاي دريافت ) يا افراد( كارها تجاري و روش انجام كسب و كار خود به ديگر كسب و

 طرف ديگر،. شود  ميوارد )فرانچايز (به يك موافقت امتيازمبالغ و حق االمتيازهايي 
 موافقت وارد شده و يك مبلغ اوليه و  اينبهاست كه ) يا فردي( شركت يعني ،امتيازگيرنده

 كت ديگر محصول يا خدمت موفق شرجواز به منظور دريافت  راحق االمتياز مستمر
  . ]4[پردازد مي

ستم يمه دوم قرن بيدر نكسب و كار  انجام وهيشك يكه به عنوان  حق امتياز اعطاي
 عمده در ييروي ادامه داد، اكنون ن1990 و 1980 يها د و به توسعه در خالل دههيظاهر گرد
 رشد كسب و كار، خلق مشاغل ي براي جهانياالت متحده و بازارهاي هم چون اييكشورها

رواج و  چنان بر هم ،به عنوان يك نوع فعاليت كارآفرينانه .]18[است ي توسعه اقتصادو
، (IFA)فرنچايز يالملل نيگزارش انجمن ببنا بركه  يطور به ،شود  ميافزوده آنت يمحبوب

ي ها از طريق فروشگاه آمريكا خرد در يها ون دالر فروشيليك تريساالنه حدود 
 رندهي گيها ق بنگاهيون نفر از طريلي م8ش از يبمچنين، ه. گيرد  ميامتيازگرفته صورت

كسب و كارها ن ياد توسط يشغل جد 000/170 ش ازيبه كار گمارده شده و ساالنه ب امتياز
   .]17[شود  ميخلق

 ينام تجار) ينگفرنچايز( حق امتياز اعطاي ،امتيازي يها ستمي سيدو نوع عموم
نام  حق امتياز اعطاي. شكل كسب و كار است) ينگفرنچايز( حق امتياز اعطايو محصول 

 شود  ميجادياازدهنده ي كه توسط امتاستع ي توزيك كانال قراردادي ، محصوليتجار
 آن نوعن يتر شكل كسب و كار، كه شناخته شده) ينگفرنچايز(  حق امتيازاعطاي در .]18[

خدمت معروف ا يك محصول يدهند، مالك   ميشتر به آن نسبتينگ را بيفرنچايزبوده و 
. دهد  ميا خدمتش را با استفاده از نام شركت مادريگر اجازه فروش محصول يبه طرف د
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اس به منظور سود بردن از قدرت ي نسبت به مقيي سبب صرفه جواين شيوه، اين ترتيببه 
 د و آموزشي، خريغاتي تبليها تي، فعالين المللي و بي مليابيك نام برند و بازاري يجمع
د، استانداردهاي كيفيت، نشو  ميدر اين قرارداد محصوالتي كه فروخته .]21[شود  مي

ي تجديد و ها ازي، مدت قرارداد، دورهاند  و ساعات كار و همچنين تاريخ راهها قيمت
   .]18[شود   ميشرايط ختم معين

ي تحت مطالعه در كارآفريني ها يكي از حيطه) ينگفرنچايز( حق امتياز اعطاي
 ياري با بس،شكل كسب وكار حق امتياز اعطاي) 1998 (لو و مك ميالن به نظر. ]23[است
ز ي مخاطره آمي هم چون خلق كسب و كارهاينيكارآفرف ي تعردر متنوع يارهاياز مع
 .]6[ داردسازگاري خته شدن توسط درك فرصتيو برانگ ديبات جديد، انجام تركيجد

 حق اعطاي عنوان كارآفرينان، با بررسي نقش امتيازدهندگان به )1998 (نتاد و كافمن
آنان  .دانستند مي ينيكارآفر واقعيرا مركز  وكار كسب شكل )ينگفرنچايز(امتياز 

 يني كه در كارآفركردند يره معرفي توسعه زنجيبه عنوان موتورهاهم رندگان را يازگيامت
 را به نانهي با عنوان شراكت كارآفرينيز كارآفريك شكل متماي و  بودهكيشرازدهنده يامت

 و رفتارهاي امتيازيي سيستماتيك محيط ها بنابراين، تحليل. ]13[دنآور  ميوجود
  .]23[باشدعامالن و دانشگاهيان مفيد   برايبودن در عين زمان گير تواند  ميامتيازگيرنده

 ايجاد  براي اين پرسش كه چرا امتيازگيرندگان روش خريد امتياز را بهبراي پاسخ
شناسايي عوامل مهم در خريد نخست حاضر هدف مطالعه ، اند يدهبرگزخود كسب و كار 

 " قصد خريد امتياز" اين عوامل براثربررسي دوم امتياز از ديدگاه امتيازگيرندگان و 
  را بررسيه و امتيازگيرنده حق امتياز و رابطه ميان امتيازدهنداعطايابعاد در ادامه، . باشد مي
  .نماييم مي
  
   امتيازدهنده و امتيازگيرندهروابط ات يب بر اديمرور. 2

دار ي پاي است كه بر تعهد مالي مهميم كسب و كاريتصم ،)فرانچايز(امتياز ك يد يخر
آن در  كه دارد وجود سيستم امتيازيك يوستن به ي در پياري بسيها تيمز. ]4[داللت دارد

،  پايينكسيك كسب و كار مستقل با ريتملك بر ، ]18[توسط عموم ) نام(ص يان تشخيم
ره بزرگ يك زنجي از  مستمريبانيپشت افتي از قبل آزمون شده و دريشانس ورود به بازار

   .]21[ نداقابل ذكرموجود 
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 به ي منطقي به صورت پاسخامتيازد يرنده در خريازگيم امتي، تصميات اقتصاديدر ادب
به  ي اقتصاداتقيتحق در اما. ]14[ مالحظه شده استيگذار هي سرماجذابك فرصت ي

كند كدام افراد  بيني مي شي كه پييها يژگي و وامتيازي يها ستميافراد به سوستن يپل يدال
  . ]19[ شده است يباشند توجه كم  مي شدنرندهيازگيامتمند به  احتماالً عالقه

) 2004 (چو، امتيازي روابط نهي زم بر مطالعات صورت گرفته دريه مروريبر پا
در اين  شده شناسايي عامل 7از .  قرار دادي را مورد بررس روابطني ا مهم دريها يژگيو

 يها يگژيوسپس رگرسيون چندگانه،  از تكنيك تحليل عاملي اكتشافي وتحقيق با استفاده
ن كننده ييتعن عوامل يتر نه به عنوان مهمي و هزيباني، خدمات پشت)رندهيازگيامت(ك يشر

اما در اين مطالعه، به دليل عدم . ]5[دندشناخته شاي   كرهيها هتل توسط امتيازد يقصد خر
ي لوكس ها اي، ديدگاه پرسنل مديريت هتل ي كرهها ي امتيازي توسط هتلها انجام فعاليت

  .بررسي شد) نه امتيازگيرندگان(
 ارائه دهنده يها هتل دررا   حق امتيازاعطاي بودن اعمال قابل) 1994 (اسميت و پوراني

 يرهاي متغهيبر پا.  قرار دادنديمورد بررساه هتل داران دگي ديابيبا ارزتخت و صبحانه 
)  درآمدهااحتساببا (ات ي، اندازه عملين هتل داران و سودآوريشيات، تجربه پياندازه عمل

تر  دگاه موافقي، محققان با توجه به ددر پايان . شناخته شدهتل دارانم ي مهم در تصميعامل
 ي معرفها ن هتلي اي برايوان پنجره فرصترا به عن دريافت امتياز متوسط، يها هتل

  .]21[كردند
توسط  (رندگانيازگي امتنشيگز مهم يارهايمع يبا بررس) 1999 (نوين و لينگامومباج

ي ها افتند كه نگرشيدر تحليل رگرسيون به كارگيريبا و  )ي امتيازدهندهها شركت
، ي ماليي توانايعنيش ني گزي سنتيارهايش از معي و تعهد بي شامل نوآورامتيازگيرندگان

از اهميت رابطه داشته و   آنانيت و همكاري رضابا يت شناختي جمعيها يژگيتجربه و و
  .]12[ندبيشتري برخوردار

 يها يژگيرا در مورد وه امتيازدهندي ها شركتران يادراكات مد )1998 (ولش و لباف
ل عاملي شناسايي كرده با استفاده از تحليرندگان يازگيت و شكست امتيمرتبط با موفقمهم 

 يرهاي كه متغمشخص شددر اين تحقيق  ،Fسپس با استفاده از آزمون . و تحليل نمودند
ر از نظو بيشترين اهميت را  رابطه داشتهرندگان يازگيت امتي موفقباستم يت سيفيمرتبط با ك



 7 ...ديدگاه(بررسي عوامل اثر گذار بر قصد خريد امتياز

ي اه شركت ياز سورا ستم يحفاظت از شهرت س  محققان،اين ترتيببه  .دارندگويان  پاسخ
   .]7[ت شناختندي بااهمامتيازي يها  سيستمرد يفي كي باالي استانداردهاتوسط امتيازدهنده
ا يل محتمل در انتخاب يده دل، ييرندگان كانادايازگيل رفتار امتيبا تحل) 1991 (ويتين

بر .  نموديك كسب و كار مستقل بررسي يازاند  راهدر برابر را امتياز از يك شركتد يخر
 8/53ت شده و يان شكل كسب و كار تثبي درصد از پاسخ گو5/78 ،تحقيقن ي اجيه نتايپا

نشان  مهم يعواملم خود به عنوان ي را در تصم)يازاند  بدو راه(هي اوليها يبانيدرصد پشت
  .]23[ دادند

 دررندگان يازگي امتاز ديدگاه را ي گوناگونيها تيقات مختلف عوامل و مزي تحقپس،
اين  تمطالعابسياري از در البته . اند  نمودهيي شناساامتيازيستم يك سيوستن به يپ تصميم به

شده گيري  اندازهي مورد نظر محققان ها شاخص  بات موافقحوسطبه صورت  ها مزيت
ي ها كردند كه حاوي ليست مزيت  مييي استفادهها نامه پرسشاين مطالعات از  .است

بايستي موافقت يا مخالفت خود را   مييان پاسخ گوواحتمالي براي امتيازگيرنده شدن بوده 
، )1986( مطالعه نايت 4 مقايسه نتايج 1در نگاره  .كردند  ميبا داليل مطرح شده بيان

 .نماييم  ميرا مشاهده) 1990(با مطالعه پيترسن و دانت ) 1986(و هاگ ) 1985(استنورت 
ي سطح ها  اساس داده برها الزم به ذكر است كه در مطالعه نايت، استنورت و هاگ پاسخ

، در حالي كه در )ها شاخص نه بر اساس درجه موافقت يا اهميت (اند اسمي به دست آمده
 در ها شاخصبه صورت سطوح موافقت با  ي درك شدهها مزيتمطالعه پيترسن و دانت 

 و بر اساس ميانگين تحليل  پاسخ داده شده) بسيار موافق5 بسيار مخالف تا 1(طيف ليكرت 
  .دان شده

  ) مطالعه4مقايسه  (امتياز  انگيزه انتخاب يك .1نگاره 
  هاگ  نايت  استنورت  پيترسن و دانت

  پشتيباني امتيازدهنده  نام ايجاد شده  )برندبه يك  (وابستگي ملي  آموزش
  كمي تجربه  رضايت  پشتيباني  نام ايجاد شده
  نام ايجاد شده  استقالل بيشتر  گذاري بهتر سرمايه  استقالل بيشتر

    توسعه سريع تر    گذاري بهتر رمايهس
    فرمول ثابت شده    تر هزينه توسعه پايين

    اري بهترد سرمايه    
  )1990(پيترسن و دانت : منبع
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ي مرتبط با ها تشخيص برند و ديگر مزيت) 1994(بنا به نظر پوراني و اسميت 
   .]21[كند  ميامتيازگيرنده به موفقيت در يك صنعت خدماتي كمك

 
   و فرضياتپژوهشمدل . 3

و ) 1999( هينگ امتيازگيرنده، از مدل رفتار خريد پژوهشبراي دست يافتن به اهداف اين 
همين طور مرور ادبيات روابط امتيازدهنده و امتيازگيرنده جهت ارائه مدل و بيان فرضيات 

 /و عملكرد محصولاز خريد  انتظارات پيش باتوان   مي رامشتري رضايت .شداستفاده 
ي ها امتيازگيرندگان نيز به عنوان مشتريان شركت. مطابق دانست پس از خريد خدمت

، محققاني هم چون هينگ مدل همين دليلبه . گيرند  ميامتيازدهنده مورد مالحظه قرار
. رفتار خريد را به نحوي توسعه دادند تا شامل مقاصد پس از خريد امتيازگيرندگان گردد

به ديگران ) مطلوب و نامطلوب(توصيه   ود مجدد امتيازاين مقاصد پس از خريد شامل خري
گذاري در  يك پرسش در مورد رضايت از سرمايهبه همراه باشد كه   ميدر خريد امتياز

 "قصد خريد"  وشدهاستفاده به عنوان متغير وابسته توسط محققان در اين مطالعه امتياز، 
  . ناميده شد

ي ها ط، ويژگيعبارت از محي) خريد بر قصد اثرگذارعوامل ( قلمستمتغيرهاي 
ي عمومي مطلوب ها متغير محيط همان ويژگي. بودندو هزينه كيفيت سيستم امتيازگيرنده، 

، تبليغات محلي و سازگاري محلي مطابق تعريف فالب )رقابتي(محيط محلي شامل موقعيت 
   .استو ولش 
است  كسب و كار  متغيرهاي مرتبط با كيفيت سيستمدربرگيرنده كيفيت سيستم عامل

 آموزش و ها مثال. شوند  مي اجراامتيازگيرنده و توسط ايجاد شده امتيازدهندهكه توسط 
   .]7[هستندپشتيباني امتيازدهنده، استانداردهاي كيفي باال و كارايي سيستم عملياتي 

 ي كارآفرينانهها  ويژگيبه صورتمختلف در تحقيقات ي امتيازگيرنده ها متغير ويژگي
 و سنچون  همشناختي  ي جمعيتها ، ويژگي]21و 10، 5[ ، تجربه كاري مرتبط]10و 5[

  .اند تحت مطالعه قرار گرفته ]12و 9[از فردي اند پسهمچنين و ]10[تحصيل
 مستقل وجود كسب و كار كه در ست شامل مبالغ و حق االمتيازهانيزامتياز هزينه 
  .]10[ندارند

  :ار گرفتندبر اين مبنا فرضيات زير مورد آزمون قر
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كمك وكار تثبيت شده،  كسب،زنجيره  بهدربرگيرنده وفاداري مشتري( محيط .1
اثر مثبت و امتياز بر قصد خريد )  شركتبرند /نامو  بازاريابي، تبليغات رسانه اي

 .معناداري دارد
ي جمعيت شناختي، توان مالي، ها دربرگيرنده ويژگي( امتيازگيرنده يها ويژگي .2

  .اثر مثبت و معناداري دارد ،امتيازبر قصد خريد ) كارآفريني تجربه قبلي و روحيه 
شامل دستورالعمل شركت براي اجراي عمليات، حداقل شدن هزينه (كيفيت سيستم  .3

، استانداردها، ها ي مستمر، كنترلها ي اوليه، سرويسها آموزش، سرويستداركات، 
مثبت و معناداري اثر  ،امتيازبر قصد خريد )  شركتقلمرو انحصاري و كمك مالي

  .دارد
حق االمتيازها و هزينه يا شامل مبلغ اوليه، مبالغ پرداختي ماهيانه ( ها هزينه .4

 . اثر معناداري دارد،بر قصد خريد امتياز) ي مستمرها سرويس
  
  
  
  
  

  
  

  مدل مفهومي تحقيق.1 نمودار

كه در نهايت وارد مدل ساختاري جهت آزمون فرضيات ) سواالت نهايي (ها شاخص
در مرحله تحليل عاملي  .جا ماندندتحليل عاملي اكتشافي و تاييدي ب از مراحل ،گرديدند
ي ها از تحليل در جدول اشتراكات داشتند 5/0از تر   سواالتي كه مقداري كم،اكتشافي

 و استانداردهاي كيفي در عامل كيفيت ها  در عامل ويژگيجنسيت(حذف گرديدند بعدي 
گيري مرتبه اول و دوم با استفاده از سواالت باقي مانده در  ازهي اندها  سپس، مدل).سيستم

 5 تا 2ي ها به دست آمد كه در بخش نتايج در قالب نگاره ي تحقيقها هر يك از حوزه
  .ه استآورده شد

 محيط

 ژگيوي

 كيفيت سيستم

 هزينه

 قصد خريد امتياز
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  پژوهش  يشناس روشطرح و . 4
  ها  تحليل داده.1- 4

 تاثير پس سنجشسو  شناسايي عوامل مهم در خريد امتيازاز آنجايي كه هدف پژوهش 
، تحقيق از نظر باشد  ميي امتيازيها در سيستم  فعالرندگانيازگيامتعوامل بر قصد خريد 
آزمايشي و به ي غيرها از نوع طرح ها نحوه گردآوري دادهو از نظر هدف كاربردي بوده 

براي اطمينان از روايي  .طرح همبستگي از نوع مدل معادالت ساختاري استتر  طور دقيق
 بر مبناي مطالعات پيشين و انطباق با ي مورد نظرها ي تحقيق براي سازهها شاخص، محتوا

تمامي براي ) 5-1(مقياس ليكرت  .طراحي شدندكشور ما ي كنوني ها وضعيت سيستم
 از بسيار كم ،ي مرتبط با متغيرهاي مستقلها كه در مورد پرسش شد استفاده ها پرسش

ترين   از كم،)قصد خريد(ا متغير وابسته ي مرتبط بها اهميت تا بسيار مهم و در مورد پرسش
  .نددرتبه بندي شاحتمال تا بيشترين احتمال 
با استفاده از  ها  دادهي فهم بهتر از ساختار اساسبرايو  در ابتدا ،جهت تجزيه و تحليل

ك مجموعه عوامل ساده ي ي مورد بررسيها شاخصان ي از مي اكتشافيل عامليروش تحل
 .]5[دنريل مورد استفاده قرار گي تحلي اصليها ح سازهي تشريبراتا آمد شده به دست 

سواالت مرتبط با به اين ترتيب، . ]3[ي پيچيده استها هدف اين روش ساده كردن مجموعه
ي ها محيط، كيفيت سيستم، ويژگي( مورد نظر در اين تحقيق يها سازههر يك از 
 .ساده شدند از تحليل عاملي اكتشافي به عوامل با استفاده)  و قصد خريد، هزينهامتيازگيرنده

يابي  ه روش مدليرا بر پا)  مستقل بر وابستهيرهاياثر متغ( ي بعديها لينه تحليزمن روش يا
  . آورد  فراهميافته خطيمعادالت ساختار

 يك مدل ساختاري كه ساختار خاصي ،يك مدل معادالت ساختاري كامل از دو مولفه
گيري كه روابطي را ميان  دارد و يك مدل اندازه  مين مفروضرا بين متغيرهاي مكنو

 كند تشكيل  ميتعريف) قابل مشاهده(و متغيرهاي نشانگر ) عوامل(متغيرهاي مكنون 
 يرهاي كه شامل متغيكند كه مدل مفهوم  مييابيارزهم چنين  اين روش .]2[شود مي
   . به دست آمده تناسب دارديها زان با دادهيباشند به چه م  ميي نظريها و سازهگر نشان

مدل ساختاري، تحليل عاملي تاييدي فرضيات با در اين تحقيق پيش از انجام آزمون 
گيري مطالعه  ي اندازهها مورد استفاده قرار گرفتند تا كفايت مدل) مرتبه اول و دوم(

   .گرددآزمون حاضر
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گيري مرتبه اول و  هي اندازها  مدل،ي تحقيقها به اين ترتيب در مورد هر يك از حوزه
به دست آمد كه در ) بر پايه عوامل به دست آمده در تحليل عاملي اكتشافي(مرتبه دوم 

   .شود  مي مشاهده5 تا 2ي ها بخش نتايج در قالب نگاره
 
  يياي و پايي و رواها  دادهيابزار گردآور  نمونه،.2- 4

ان از پتانسيل  غذايي به خصوص بخش رستورخدمات امتياز در بخش  حقاعطايروش 
كه شناسايي در كشور ما به دليل اين. دار استبااليي در بسياري از كشورها برخور

 )در مقابل مالكيت واحدها يا شعبات ( غذايي كه از روش اعطاي امتيازخدماتي ها زنجيره
 به صورت رسمي صورت نگرفته بود، در ابتدا اين اند براي توسعه خود استفاده كرده

ي غذاي ها بيشتر رستوران( ها  گرفته و تعداد شعبات امتيازي برخي از زنجيرهانجامشناسايي 
 و تعداد نه ها ، به دليل متنوع بودن اين رستورانها در نتيجه بررسي. شناسايي شدند) فوري

  شعباتبيشتر تعداد بابستني رو به رشد و مشابه ، دو زنجيره امتيازگرفتهچندان كافي شعبات 
 با توجه به مقدار جامعه در تهران و اطراف آن .ندشدنه گيري انتخاب  جهت نموامتيازي،

صورت نگرفت بلكه تا حد امكان در گيري   ديگر نمونه، نفر شناسايي گرديد44كه بيش از 
 در ها فروشگاه  در مكان به صورت حضورينامه پرسش همه اعضاي جامعه آماري ميان

ي بستني ها تر زنجيره  ذكر است كه توسعه سريع الزم به.اختيار امتيازگيرندگان قرار گرفت
تر  ي عملياتي سادهها تر، روش گذاري كم تواند به دليل لزوم سرمايه ها مي نسبت به رستوران

 .به آموزش باشدتر  كمو نياز 
نامه   پرسش.باشد  مينامه ن پژوهش پرسشي در اها  دادهيه گردآوريابزار اول بنابراين،

 به دست گويان شناختي پاسخ ي جمعيتها  بخش نخست ويژگي بخش بود كه در3شامل 
ي مهم در ها شاخصگويان را در مورد  ي پاسخها  ادراكات يا ديدگاه،بخش دوم. آمد

 5( پرسش بود 24سواالت اين بخش شامل . داد  ميخريد يك امتياز مورد سنجش قرار
بوط به  مر پرسش7 مربوط به كيفيت سيستم، پرسش 9پرسش مربوط به محيط، 

 از پاسخ گويان خواسته در اين بخش .)هزينهدر مورد  پرسش 3وي امتيازگيرنده ها ويژگي
به عالوه، در  . امتيازي نشان دهند5 را روي مقياس ها شاخصسطح اهميت هر يك از تا شد 

اين بخش سواالت اضافي نيز براي سنجش ميزان اهميت استقالل، ارتباطات و ايجاد انجمن 
. گردد  ميهي بعدي ارايها ه در مدل استفاده نشده اما نتايج آن در بخشوجود داشت ك

  .دبو "قصد خريد"متغير گيري   اندازه پرسش جهت3 دربرگيرندهبخش سوم 
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 نفر 44از ميان امتيازگيرندگان  نفر از 25با ز ي نييها ن پژوهش مصاحبهيبه عالوه، در ا
ر يپذ  امكاننامه پرسشق يكه تنها از طرر ت ي به صورت جزئ آنانيها دگاهي فهم بهتر ديبرا
  . انجام شد باشد ينم

ضريب به . برآورد شد  مركبپاياييفرمول پايايي عوامل در مدل ساختاري توسط 
دست آمده با استفاده از اين فرمول مشابه آلفاي كرونباخ بوده با اين تفاوت كه اين فرمول 

 در شاخصكه هر فرض اين  به جاي شود  ميمحاسبهبارهاي عاملي واقعي با استفاده از 
  پايايي مركب براي تمامي عوامل در مدل.]22[داراستتعيين بار مركب وزن مساوي 

ي ها ويژگي، )80/0( محيط : ازاند به ترتيب عبارت اين ضرايب .بود 70/0 باالي تحقيق
   ).796/0(و قصد خريد ) 74/0(، كيفيت سيستم )72/0(امتيازگيرنده 

 و ي اكتشافيل عاملي شامل تحلي عاملاعتبار ، روايي محتواعالوه بر ،يروايمورد در
ن ييانس تبي درصد وار،ي اكتشافيل عاملي تحليها يبا توجه به خروج. انجام گرفت يدييتا

 ها يژگيو، )79/62 (ستميت سيفيك، )60/79 (طيحمق عبارت از ي تحقيها شده حوزه
سواالت روايي مطلوب  بيانگر كه ندبود) 49/68( و قصد خريد )90/77(نه يهز، )80/76(

   .باشند ها مي ن حوزهيمرتبط با ا
  
  نتايج. 5
  طيمح مرتبه اول و مرتبه دوم حوزه يدييتا يل عامليتحل، ي اكتشافيل عامليتحل .1- 5

) بازاريابي، رقابتي بودن و نام شركت (ط به سه عاملي سازه محي براي اكتشافيل عامليتحل
ر ي متغ5 شامل  و دوم مرتبه اوليديي تاي عاملليدر تحلگيري  زهمدل اندا. ديانجام
 ،در مدل مرتبه اول ي برازندگيها اخصش نظر زا. باشد  مي) يا پرسششاخص(گرنشان

 .حاكي از برازش مناسبند كه ندبود )91/0 (GFIو  )06/2( ي دو به درجه آزادي كانسبت
از برازش ز ين) 89/0 (GFIو  )67/1 (ي دو به درجه آزادينسبت كا بامدل مرتبه دوم 

 حوزه را نشاناين  مرتبه اول و مرتبه دوم يها مدل يخروج 2نگاره  .بود برخوردار يمناسب
  . دهد مي
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  )محيطگيري  مدل اندازه( تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول و مرتبه دوم .2نگاره 
  2مرتبه   1به مرت  2مرتبه   1مرتبه   )شاخص(آيتم   tمقدار   ضريب استاندارد شده

  وفاداري مشتريان به شركت مادر
  كسب و كارتثبيت شده

   از سوي شركتكمك بازاريابي
  اي توسط شركت تبليغات رسانه

  )برند(نام شناخته شده 

1.00  
0.32  
1.00  
0.53  
1.00  

1.00  
0.32  
1.00  
0.53  
1.00  

9.27  
2.13  
9.27  
3.74 
9.27  

0.00  
2.19  
  فيكس
4.09  
0.00  

م يباش  ميك عامل باالتري در مرتبه دوم به دنبال ، مدل مرتبه اول دربا توجه به سه عامل
 مرتبه دوم با  مدليخروج. رنديك عامل نشات گيت از ين عوامل در نهاي كه ايبه طور

غات را ي و تبليابيا سواالت بازاري ها  با شاخصيابيتنها عامل بازار يتوجه به اعداد معنادار
 سوال اين 5از مجموع  به اين ترتيب،. د قرار دادييط مورد تايدر رابطه با عامل باالتر مح

مدل  مستقل بر وابسته وارد يرهايسنجش اثر متغ در مرحله سوالن دو ياتنها حوزه 
  .دندي گردساختاري

 
  ستميت سيفي مرتبه اول و مرتبه دوم حوزه كيديي تايل عاملي، تحلي اكتشافيل عامليتحل .2- 5

پشتيباني اوليه،  (يك مدل سه عامليبه ستم يت سيفيك سازه ي براي اكتشافيل عامليتحل
 مرتبه يديي تا عامليليدر تحلگيري  مدل اندازه. ديانجام) پشتيباني مستمر و دستورالعمل

 دو به درجه ينسبت كا ي برازندگيها از نظر شاخص. باشد  مينشانگرر ي متغ8اول شامل 
و كاي به درجه  ر مدل مرتبه اولد )91/0 (GFIو ) 0.00 ( RMSEA،)92/0( يآزاد

برازش   حاكي از در مدل مرتبه دوم)95/0 (GFIو ) 0.00 (RMSEA، )52/0 (آزادي
  .هستندخوب 

  )كيفيت سيستمگيري  مدل اندازه(تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول و مرتبه دوم .3نگاره 
  )شاخص(آيتم   tمقدار   بار استاندارد شده

  2رتبه م  1مرتبه   2مرتبه   1مرتبه 
  دستورالعمل عملياتي 

  حداقل شدن هزينه تداركات
  آموزش 
  )اندازي بدو راه(هاي اوليه  سرويس

  اطمينان قلمرو انحصاري
  هاي مستمر سرويس
  ها از سوي شركت كنترل

  كمك مالي توسط شركت

1.00  
0.70  
0.66  
0.60  
0.54  
0.98  
0.57  
  ∗حذف

1.00  
0.70  
0.65  
0.60  
0.54  
1.00  
0.55  

9.27  
4.51  
4.21  
3.76  
3.35  
5.27  
3.44  
  ∗حذف

  فيكس
  فيكس
3.33  
3.16  
2.88  
  فيكس
4.37  

  شد حذف 96/1از تر   عدد معناداري كوچك∗
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 عامل با) با يك پرسش(دستورالعمل رابطه عامل  ،ستميت سيفيكمدل مرتبه دو در مورد 
د ييتا )96/1از تر  كم( آن عدم معناداريبا توجه به  ستميت سيفيك  خود يعنيمرتبه باالتر

 سوال اين حوزه وارد 6 در نهايت .ديگرد حذف ي در مدل كلي بعديها لي از تحل وهنشد
   .مدل ساختاري گرديدند

  
   ها يژگي مرتبه اول و مرتبه دوم حوزه ويديي تايل عاملي، تحلي اكتشافيل عامليتحل .3- 5

ي ها مل ويژگيشا ( سه عامل بهرندهيازگي امتيها يژگيو سازه ي براي اكتشافيل عامليتحل
در گيري  مدل اندازه. دي انجام)ازاند پس/توان ماليجمعيت شناختي، روحيه و تجربه و 

 يها از نظر شاخص. باشد  مينشانگرر ي متغ6 شامل  و دوم مرتبه اوليديي تا عامليليتحل
و ) 0.00 ( RMSEA،)76/0( ي دو به درجه آزادينسبت كادر مدل مرتبه اول  ،يبرازندگ

GFI) 96/0 ( ي دو به درجه آزادي كانسبتمدل مرتبه دوم و در) 91/0( ،RMSEA  
ي ها  خروجي مدل4 نگاره .هستند ها بيانگر برازش مناسب مدل) 94/0 (GFIو ) 0.00(

  . دهد  مينشاني امتيازگيرنده را ها مرتبه اول و مرتبه دوم حوزه ويژگيگيري  اندازه
  )ي امتيازگيرندهها ويژگيگيري  مدل اندازه(مرتبه دوم تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول و . 4نگاره 

  2مرتبه   1مرتبه   2مرتبه   1مرتبه   )شاخص(آيتم   tمقدار   بار استاندارد شده
  انداز فردي پس

  قبلي در كسب و كار مشابه تجربه
  روحيه كارآفرينانه

  سن
  تحصيالت
  تاهل

1.00  
0.35  
1.61  
0.44  
0.94  
0.54  

0.26  
0.56  
1.00  
0.49  
0.86  
0.59  

9.27  
3.58  

24.27  
2.56  
4.30  
3.04  

  فيكس
  فيكس
4.43  
  فيكس
2.23  
2.50  

 يها يژگي واملوع  در تحليل عاملي مرتبه دوم،رندهيازگي امتيها يژگيومدل در مورد 
 با عامل ياز فرداند و پس) الت و وضع تاهليسن، تحص يها شاخصبا  (يت شناختيجمع

ن يو به ا ندب نشدي رابطه تركير معناداري توجه به غبا رندهيازگي امتيها يژگي ويعنيباالتر 
 ساختاري در مدل نهاييل ينانه وارد تحليه كارآفري و روح قبلي تجربهدو سوال تنها بيترت
  .دنديگرد

   تحليل عاملي اكتشافي و مدل اندازه گيري قصد خريد.4 - 5
. ك عامل انجاميد به ي) پرسش3 دربرگيرنده( اكتشافي براي سازه قصد خريد عامليتحليل 

) شاخص (نشانگر متغير 3در تحليل عاملي تاييدي شامل گيري  مدل اندازهبه اين ترتيب، 
 از نظر) 0.00 ( RMSEA و)0.00(  نسبت كاي دو به درجه آزاديمقداربود كه از 
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 5 در نگاره  قصد خريدخروجي مدل اندازه گيري. ي برازندگي برخوردار بودها شاخص
  .شود  ميمشاهده

   قصد خريدگيري   مدل اندازه.5گاره ن
  tمقدار   بار استاندارد شده  شاخص
   سيستمزا خريد مجدد امتياز

  گذاري رضايت از تصميم سرمايه
  )فرانچايز(توصيه به ديگران در خريد امتياز

90/0  
67/0  
62/0  

68/4  
18/3  
95/2  

  وي مستمرها مبلغ اوليه، هزينه سرويس ( پرسش3 هزينه با عامل است كه ذكرالزم به 
اين عامل در مدل ساختاري  . در تحليل عاملي اكتشافي به يك عامل انجاميد)حق االمتياز

 ي ديگر آزمونها  و مدل مجدداً با سواالت حوزهشد از آن حذف و در نتيجهمعنادار نبوده 
  .گرديد

  

   مدل ساختاري.5- 5
 مرتبه  تاييدييل عامليحل، تي اكتشافيل عاملي تحلپس از انجامق و ي تحقطرحبا توجه به 

گرفته به كار ق يات تحقي فرضآزمون جهت  معادالت ساختاريسازي مدلاول و مرتبه دوم، 
در شده و ه  اراي6در نگاره مدل ساختاري در  معناداري اعدادضرايب استاندارد شده و . شد

  .شود  ميشامل ضرايب استانداردشده مشاهدهمسيرهاي علي مدل با نيز  2نمودار 
   و مقدار معناداري در مدل ساختاريضرايب استاندارد شده. 6گاره ن
  )معناداري (t مقدار  ضرايب شاخص  سازه

  9.27  1.00  كمك باراريابي شركت
  4.65  0.58  اي توسط شركت تبليغات رسانه  محيط

  9.27  1.00  تجربه كسب و كار مشابه
  4.06  0.53  روحيه كارآفرينانه  ها ويژگي

  4.52  0.65  اقل شدن هزينه تداركاتحد
  6.28  0.72  آموزش توسط شركت

  3.27  0.49  هاي اوليه سرويس
  2.05  0.32  اطمينان در مورد قلمرو انحصاري

  5.06  0.70  هاي مستمر سرويس

  كيفيت سيستم

  3.41  0.51  ها از سوي شركت كنترل
  فيكس  0.59  خريد مجدد امتياز از سيستم

  قصد خريد  ∗حذف  ∗حذف  گذاري مايهرضايت از تصميم سر
  4.77  1.00  توصيه به ديگران در خريد امتياز

  باشد مي 96/1از تر  عدد معناداري كوچك ∗
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   مدل ساختاري آزمون فرضيات پژوهش.2نمودار 

  
 اثر مثبتي ، بر روي قصد خريدطيمح  عامل،شود  ميمالحظه 2 نمودار درطور كه  همان

ت يفيك عامل .شود  ميلذا فرضيه نخست پذيرفته). 46/3ري  معنادامقدار(دارد  52/0برابر با 
داشته و فرضيه سوم  امتيازد يبر قصد خر) 84/3(و معنادار  73/0برابر با  نيز اثر مثبت ستميس

ي امتيازگيرنده بر قصد ها در مورد فرضيه دوم يعني اثر عامل ويژگي .گردد  مينيز تاييد
 بر قصد ها توان مشاهده كرد كه ويژگي مي )-48/3( با وجود معناداري اثر،يازخريد امت

 اثر  چهارم يعني فرضيه.شود  مي داشته و لذا اين فرضيه رد-55/0 خريد اثر منفي به ميزان
  .شدن پذيرفته 96/1تر بودن عدد معناداري از  هزينه بر قصد خريد نيز به دليل كوچك

 دو ينسبت كا .ار دارد قرمناسبيدر وضعيت  شزبرا يها نظر شاخصمدل از هم چنين، 
 . است08/0 برابر با  RMSEAو) 3از حد مجاز تر  كوچك( 29/1 برابر با يبه درجه آزاد

RMSEA به عالوه،. است مناسب  برازشگرنشاناز آن تر  و كم 08/0 مقدار با GFI  به
ا ي GFI ياريمحققان بس. باشد  ميبرخوردار 80/0 برازش از مقداريعنوان شاخص خوب

AGFI 18[ند ينما  ميري قابل قبول تعبي برازندگ به عنوانرا 89/0 تا 80/0 ريمقاد با[.   
  
   ميليتك يها افتهي .6- 5

 يها دگاهيد گريت و ديرندگان جهت بهبود فعاليازگينظرات امتن يهم چنق ين تحقيدر ا
، عمل به %)32( در سيستم شتريان ارتباطات بي قرار گرفت كه در آن ميآنان مورد بررس
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 منظم و يبانيو خدمات پشت%) 32(ازدهنده ي توسط امتيابيغات و بازاري در مورد تبلها هوعد
  .بودندپاسخ گويان د يش از همه مورد تاكيب%) 64 ( از سوي امتيازدهندهبه موقع

ت ياكثر ،رنده شدنيازگيم به امتي در تصمي فرداستقاللت ي اهمزانيمدر پاسخ به 
ان يت پاسخ گويان اكثريدر پا.  مهم را نشان دادنديا ار مهميسطوح بس%) 75 (پاسخگويان

ن يچنهم.  موافق بودندياار موافق ي، بسفرنچايز يك انجمن رسميجاد يبا ا%) 2/72(
ترجيح رندگان يازگي امتيدگاه تماميكوتاه مدت از دهاي قرارداد بلندمدت بر يقراردادها
  .داشت
  

  كاربردهابحث و . 6
 ورندگان يازگيدگاه امتي از دامتيازد يخر عوامل مهم در يين مطالعه شناسايه ايهدف اول
 غذايي خدماتي امتيازي ها سيستمرندگان يازگيد امتين عوامل بر مقاصد خري اثر ابررسي

 يامدهايپ  افراد جهت دنبال نمودن بر كهيزشينانه به عنوان عوامل انگيمقاصد كارآفر. بود
ق مطابق با ين تحقيد در ايد خرصمقا .]11[ استشدهف ي تعرگذارد  مياثرنانه يكارآفر

 از امتيازد يگران در خريه به ديو توصامتياز د دوباره يشامل خر) 1999 (هينگف يتعر
   .]10[باشد  ميستميس

بر قصد  73/0برابر با مقدار ستم با يت سيفي، عامل ك شده تحقيقيبانيبا توجه به مدل پشت
حداقل شدن  يها  شامل شاخص)ر مكنونيمتغ (املن عيا .ن اثر را داشتيشتري بامتيازد يخر
ش يگشادر بدوشركت اوليه  يها سي سرو،،آموزشازي شعبهاند تداركات جهت راهنه يهز

 ي از سوها  مستمر و كنترليها سي سرو،)هي اوليها يبانيپشت (يقلمرو انحصاراعطاي  ،شعبه
ستم از يت سيفيكعامل با شاخص  6ن يك از اي هر .باشد  مي) مستمريها يبانيپشت(شركت 

چون مطالعه   هميقاتي در تحقها شاخصن يات ياهم .بودندرابطه مثبت و معنادار برخوردار 
د شده يي تا]5[چوو  ]19[نتاد و ترسنيپ، ]16[نايت، ]18[لي، ]10[هينگ، ]7[ ولش و لباف

  .است
 يها ط شامل شاخصي، محامتيازگيرندگان اين مطالعهد ي مقاصد خربرگر يعامل موثر د

 با عامل خود شاخصن دو يابه عالوه، . بود 52/0ب يبا ضراي  غات رسانهي و تبليابيبازار
  كارايابيستم بازاريغات و به خصوص سيتبللزوم  .داشتند يرابطه مثبت و معنادار) محيط(
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از ي نعنوانبه  ]15[نايت و ]23[ويتين، ]21[اسميت و پورانيچون مطالعه   هميدر مطالعات
  . قرار گرفته استيبانيمورد پشت آينده و كنونيرندگان يازگيامت

بر قصد خريد امتياز پشتيباني امتيازگيرنده  يها يژگيوعامل مثبت اثر در مطالعه حاضر 
 مدل رفتار خريد امتيازگيرنده در ي مالييتواناالت و ي سن، تحص شاملها ويژگي .نشد

لينگام و ومباجمطالعه در دگان رابطه آن با رضايت و همكاري امتيازگيرنو  ]10[هينگ
 و در امتيازد ي خربارابطه تجربه  ]10[هينگ مدلدر به عالوه، . تاييد نشده بود نيز ]12[نوين

اما در . ديد نگردييتا  بالقوهرندگانيازگيامتسابقه و تجربه  لزوم ]21[پوراني و اسميتمطالعه 
ي ها ه كسب و كاري، ويژگيي امتيازگيرنده شامل تجربها ويژگي اثر  از]5[مطالعه چو

  . جمعيت شناختي به عنوان مهم ترين عامل پشتيباني شدي ها ويژگيكارآفرينانه و 
اين .  بر قصد خريد امتياز تاييد نشدها ، اثر هزينهدر اين تحقيق بر خالف مطالعه چو

 به .خريد امتياز شناخته شده بودقصد چو به عنوان سومين عامل اثرگذار بر در مطالعه عامل 
ي ها متفاوت بودن هزينهرسد كه عدم تاييد عامل هزينه در اين مطالعه به دليل   مينظر

به طوري كه با توجه به .  باشدها پرداختي امتيازگيرندگان در طول دوره توسعه زنجيره
   .يشتري را پرداخته بودند مهم بوداز ديد امتيازگيرندگاني كه هزينه ب ها  هزينه،مشاهدات
در   راها ه بر خالف بسياري از مطالعات كه كنترلك اين اين تحقيق مورد درجالبنكته 

 با ها كنترلپاسخ گويان اين تحقيق به ، شناسند  مي عوامل نارضايتي امتيازگيرندگانزمره
  .دانستند  ميسيستم ضروريحفظ يكپارچگي در  براي  آن را ونگريستهنگرش مثبت 

، يك برتري  از نظر نتيجهطالعه با مطالعات پيشيني اين مها  و تفاوتها با وجود شباهت
 عوامل تعيين در مطالعات پيشين .باشد  مياين مطالعه روش آن نسبت به مطالعات ذكر شده

جز مدل رفتار ب. بودو مبتني بر ارائه مدل نخريد امتياز ) قصد( بر ها اثر آن سنجشبه صورت
، مدل قصد خريد  بودتيازگيرندگانجهت ارزيابي رضايت امكه  رنده هينگخريد امتيازگي
 آزمون SEMه شده و فرضيات آن با استفاده از راي توسط اين تحقيق اامتيازگيرنده

  .ندگرديد
يي كه قصد توسعه خود را ها  به شركتمطالعهپيام مهم اين به هر روي با توجه به نتايج، 

اين است كه با ) مينهي فعال در اين زها و همين طور شركت (رندامتياز دااعطاي  ا شيوهب
ي كارا براي امتيازگيرندگان خود، كسب ها ي و پشتيبانيي استثنايها فراهم آوردن سرويس

آينده به رضايت  درها زنجيره   توسعه.ارتقاء دهندهر چه بيشتر  را و سيستم خودو كار 
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ن،  بنابراي.راجع به سيستم بستگي دارد آنان مطلوباظهارنظر امتيازگيرندگان كنوني و 
ي مستمر قابل اطمينان نقشي اساسي را در تصميم امتيازگيرندگان ها  و پشتيبانيها سرويس

 حفظ امتيازگيرندگان كنوني ايفادر  به خصوصدر ورود به يك سيستم امتيازي و 
  از سوي امتيازدهندگاني داده شدهها  در مورد بازاريابي نيز عمل به وعده.نمايد مي

اين . كند  ميكمك )امتيازدهنده و امتيازگيرنده(ينان طرفين و به حفظ اطم بوده ضروري
 امتيازگيرنده عالوه بر موفقيت  فردي مستقيم در موفقيت كسب و كاري نقشويژهعوامل به 

   .دانجام ميكرده و به رضايت از رابطه قراردادي و تداوم آن كل زنجيره ايفا 
و ) ي مستمرها  ويژه پشتيبانيبه ( كيفيت سيستمعاملاهميت باالي الزم به ذكر است 

 و فروش  سودبردن باال با هدفاين تحقيق تنها  از نظر امتيازگيرندگان  و تبليغاتبازاريابي
احساس عضوي از يك زنجيره بودن و ، ها با توجه به مصاحبهفروشگاه خود نبوده بلكه 

تيازدهندگان و با به همين دليل ارتباطات بيشتر با ام. ردشناسايي خود با آن نيز اهميت دا
 امري كه با توسعه هر چه بيشتر د،پاسخ گويان بوبرخي ديگر امتيازگيرندگان مورد تاكيد 

ارتباطات مستمر سبب باال مختلف طبق نتايج مطالعات  .گشتبا ضعف مواجه دو زنجيره 
  .شود  مياز رابطهطرفين رفتن رضايت 

 با ي هماهنگه لزوميازگيرندوامته به عالوه، منافع مشترك هر دو طرف امتيازدهند
در صورتي كه امتيازگيرنده درك نامتوازني از . ]20[نمايد  ميرا ايجابنيازهاي يكديگر 

به . ]8[شود  ميارزش اين اتحاد نمايد به نارضايتي، تعارض و عملكرد ضعيف وي منجر
 مقاومت  غلبه برسطوحبراي ازدهندهي امتيها شركت ،بنا به نظر پوراني و اسميت همين دليل

 كرده و آنان را نسبت يرا معرفامتيازي د روابط ي جديها روش بايست  ميرندگانيازگيامت
 يها يريم گيتصم الزم است جهت از سوي ديگر نيز. نديستم متقاعد نمايبه كارا بودن س

د يش از خري پها  از سود و فروش فروشگاهييها ينيب شيپچون  هم( ياطالعات كاف ،مناسب
ط يمات و شراقدرت مذاكره با الزابر  چوبنا به نظر  .شودرندگان فراهم يازگي امتيبرا) امتياز

 ي امتيازي بر پايه قراردادها موافقتنكته مهم اين است كه  شود و  ميافزودهشفاف 
بينانه  رض، نارضايتي و انتظارات غيرواقعكامل از قراردادها سبب تعانافهم . باشند مي

ي امتيازي در حال ها امري كه زنجيره. آورد  ميدشه واردگرديده و به تعهد طرفين خ
ان يل مآ دهيرابطه ا زيرا داوم خود به آن توجه داشته باشند،توسعه كشور ما بايستي جهت ت
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 ي كه برابوده ينان متقابل، مالحظه و همكاريه اطميبر پااي  رنده رابطهيازگي امت-ازدهندهيامت
  .]18[ است ياتيت دو طرف حيموفق

. استر يگ ار وقتيرندگان بسيازگيل نظرات امتي و تحلي امتيازيها محيط يسبرر
 -ازدهندهيط و روابط نوظهور امتي راجع به محي معناداريها نشيتواند ب  ميگونه مطالعاتنيا

ن يبه عالوه، چن. ]23[ آنان فراهم آوردپيش رويي دهاي و تهدها رنده و فرصتيازگيامت
 امتيازيات ي بهبود عملجهت دولت يبانيپشتنياز به  ي برايو قيتواند شواهد  مييمطالعات

 امتياز  اعطاييها تي فعالي برايتر ط مطلوبي محتاجاد كرده يا) ي قانوني با ابزارهامثالً(
   .پرورش يابد در كشور

 ،ع به عمليات اعطاي امتيازبه عنوان نخستين مطالعه راج اين مطالعه اصليكمك 
همينطور  و )تصميم خريددر مرحله  (كه قصد خريد امتياز داشته باشد  كسانيتواند به مي

 يا ترك حفظتصميم به در مرحله  (كساني كه هم اكنون از حقوق امتيازي برخوردارند
از اين طريق توانند   مينيز شيوه هستنداين با  توسعه خود در پييي كه ها شركت .)رابطه

بنابراين، . كند بشناسند  ميايدار كمكعواملي را كه به يك قرارداد و رابطه موفق و پ
   .ي مرتبط با خريد امتياز براي امتيازگيرنده و امتيازدهنده هر دو مفيد استها تحليل

ي امتيازدهي ها ارتقاء سيستم ،بايد توجه داشت كه با توجه به نتايج اين تحقيقدر پايان 
 ها عمل به وعدهزدهنده، ي امتياها شركتي مستمر و كارا از سوي ها پشتيبانيبه ويژه با 

  جهت تداوم رابطه و رضايت امتيازگيرنده توصيه، موثري ارتباط ايجاد سيستمو) بازاريابي(
  .شود مي

 در بررسيبه اين تحقيق  ،در كشورامتياز اعطاي به دليل محدود بودن عمليات 
نه بي شك، نمو. شد يك بازار جغرافيايي خاص محدود به بستني و ي امتيازيها سيستم

رغم   علياما.دكن  ميتر فراهم سي عوامل بيشتري را به صورت دقيقبزرگ امكان برر
 ي امتيازدهيها سيستمتر  ي همگن به دليل توسعه سريعها ، تمركز بر سيستمها محدوديت

ن روابط يتر ا  جامعيارينده با معيقات آيتحق .از نقاط قوت اين تحقيق باشدتواند   ميبستني
 را كه به گانازدهندي قرار داده و به عالوه امتيمورد بررسامتيازي ديگر ي ها در سيستمرا 
 و به نمايندبررسي ممكن نشد در اين تحقيق آنان  ديدگاه  سنجش تعداد امكانيل كميدل
  .ن از رابطه بپردازندي طرفيها دگاهيسه ديمقا
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