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تأثیر قابلیت جذب ،سرمایة اجتماعی و قابلیت مدیریتی بر عملکرد
کسبوکارهای فرانچایزی
(مطالعة واحدهای فرانچایزی حوزة فستفود در ایران)
احسان اصغریان ،1مجتبی حسینی
 .1دکتری کارآفرینی و بازاریابی صنعتی ،دانشگاه لینشوپینگ سوئد
2

 .2دکتری کارآفرینی و بازاریابی صنعتی ،دانشگاه لینشوپینگ سوئد
تاریخ دریافت1395/08/28 :
تاریخ پذیرش1395/11/06 :

چکیده
در سالهای اخیر ،بسیاری از افراد در صنایع مختلف از راهبرد فرانچایزی بهمنظور توسعه و راهاندازی کسبوکار استفاده
کردهاند .با توجه به کمبود اتخاذ دیدگاه فرانچایزی و نیز اهمیت قابلیتهای منتسب به آنها در ارائة عملکرد مطلوب ،این
تحقیق تأثیر قابلیت جذب ،سرمایة اجتماعی و نیز قابلیت مدیریتی را بر عملکرد واحدها بررسی کرده است .پژوهش حاضر
از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری دادهها توصیفی -همبستگی است که دادههای آن بهصورت تصادفی از
 122فرانچایزی فعال در حوزة فستفود در ایران گردآوری شدهاند .دادههای تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری و
با بهرهگیری از نرمافزار  AMOS 22تجزیه و تحلیل شده است .نتایج نشان میدهد ظرفیت جذب ،سرمایة اجتماعی و نیز
قابلیتهای مدیریتی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد فرانچایزیها داشته است .همچنین ،رقابتپذیری محیطی موجب
تقویت تأثیر ظرفیت جذب و قابلیتهای مدیریتی بر عملکرد فرانچایزیها میشود.
واژههای کلیدی :سرمایة اجتماعی ،ظرفیت جذب ،عملکرد ،قابلیت مدیریتی ،کسبوکار فرانچایز.

 نویسندة مسئول:

Email:ehasgharian@gmail.com
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مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از سیستمهای فرانچایز به یکی از مهمترین و مرسومترین راهبردها
در توسعه و راهاندازی کسبوکار در زمینههای گوناگون تبدیل شده است

)Ramírez-Hurtado

 .(et al., 2011از فرانچایز بهعنوان یکی از شکلهای سازمانی ،در بسیاری از صنایع بهویژه در
صنایع خدماتی استفاده میشود

)et al., 2014

 .(Gillisاین حوزه عالوهبر مدیران و مالکان

کسبوکارها ،مورد توجه محققان دانشگاهی نیز بوده است.
فرانچایز در عامترین شکل بهصورت زیر تعریف میشود« :شکلی از همکاری بین بنگاهی
شامل فرانچایزور (مالک یک سیستم فرانچایز) با بستهای از محصوالت و خدماتی که در بازار
آزمون میشود و فرانچایزی (شعب ارائهکنندة خدمات) که در ازای پرداخت مبلغی معین ،حق
استفاده از برند تجاری و ارائة این خدمات را به مشتریان دارد» ) .(Stanworth et al., 2004البته در
این بین برحسب توافقهای مختلف ،هریک از طرفین ملزم به رعایت مفاد توافقنامه فیمابین
هستند .برخالف توجه بسیار زیاد محققان به موضوع فرانچایز ،تحقیقات در این زمینه بیشتر بر
دیدگاه فرانچایزور متمرکز بوده است و به فرانچایزیها کمتر توجه شده است

)Combs et al.,

 ،(2011درحالیکه عملکرد فرانچایزور و کل سیستم ،وابستگی شدیدی به عملکرد هریک از این
فرانچایزیها دارد و نمیتوان یک سیستم موفق را بدون موفقیت فرانچایزیها تصور کرد.
عالوهبر این ،نبود رویکرد فرانچایزیها در ادبیات ،به فهم ناکافی دربارة انگیزهها ،رفتار و
پیامدهای این شیوه از کسبوکار منجر شده است ).(Croonen & Brand, 2013

درحالیکه ادبیات این حوزه بیانگر میزان باالی موفقیت و رشد کسبوکارها در
سیستمهای فرانچایز است ،در بسیاری از پژوهشهای اخیر به میزان فراوان شکست در این
کسبوکارها اشاره شده است

)et al., 2004

 .(Stanworthاین مسئله در ایران نیز بهوضوح

مشاهده میشود .از آنجاکه فرانچایزیهای مختلف در یک سیستم واحد ،عملکرد و رفتار
متفاوتی از خود بروز میدهند ،فهم عوامل مؤثر بر عملکرد آنها تا حد زیادی به درک این
گوناگونی عملکرد کمک میکند ).(Michael and Combs, 2008

هرچند در یک سیستم فرانچایز تمام واحدها و شعب خدمات یکسانی بهمنظور ارائة
خدمات دریافت میکنند ،ممکن است عملکرد متفاوت آنها به عوامل درونی هر واحد
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فرانچایزی وابسته باشد .در یک رابطة بین بنگاهی در سیستمهای فرانچایز ،عالوهبر خدمات
ارائهشده از سوی فرانچایزور ،رابطة بین دو طرف قرارداد و نیز عوامل منتسب به فرانچایزیها
نقش بسزایی در عملکرد واحدها ایفا میکند .اهمیت قابلیتها و تواناییهای فرانچایزیها
زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم هرچند در یک سیستم فرانچایز تمام واحدها و شعب
خدمات یکسانی بهمنظور ارائة خدمات دریافت میکنند ،عملکرد متفاوتی دارند .درواقع،
ویژگیهای فرانچایزیها بهعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد آنها مد نظر قرار
میگیرد

)2007

 . (Rajagopal,در سیستمهای فرانچایز بهعنوان یک رابطة بین بنگاهی ،ارائة

عملکرد مطلوب زمانی میسر میشود که یک فرانچایزی بتواند بهدرستی دانش و منابع ارائهشده
از سوی فرانچایزور را به خدمت بگیرد و از آن به نحوه بهینه استفاده نماید ).(Kale et al., 2002
توانایی و قابلیت یک کسبوکار در شناسایی و بهکارگیری دانش مرتبط از محیط اطراف و
نیز دانش منتقلشده از سوی فرانچایزور تا حد زیادی به قابلیتهایی از قبیل ظرفیت جذب
بستگی دارد

)(Lavie, 2006

1

 .قابلیت جذب بهعنوان یکی از قابلیتهای اساسی در تئوری

مبتنیبر منابع از جمله عواملی است که موجب عملکرد متفاوت در کسبوکارها میشود
(.(Zahra & George,) 2002; Nahapiet & Ghoshal, 1998
عالوهبراین ،فرانچایزیها در یک سیستم بهعنوان مدیر و مالک کسبوکار باید به شیوهای
مناسب در زمینة مدیریت کارکنان و کسبوکار فعالیت کنند و بتوانند افراد را در راستای
اهداف ترسیمشده ،تهییج ،تشویق و هدایت کنند .از اینرو ،فرانچایزیها باید به قابلیت
مدیریتی توجه کنند .همچنین ،فرانچایزیها بهدلیل فعالیت در نقاط مختلف جغرافیایی و نیز
فعالیت مستقل باید برای واحدهای خود مشتری جذب کنند .بهعنوان یک فعالیت کارآفرینانه،
فرانچایزی بهمنظور دستیابی به مشتریان جدید و نیز بازخورد از مشتریان به ایجاد شبکهای با
مشتریان نیاز دارد .از اینرو ،شبکة اجتماعی سومین عاملی است که در این تحقیق بهعنوان
عامل تأثیرگذار بر عملکرد فرانچایزیها مد نظر قرار میگیرد.
از اینرو ،بهدلیل شکاف موجود در ادبیات و بهعبارتی نبود رویکرد فرانچایزی و نیز
اهمیت ویژگیهای ذکرشده در ارائة عملکرد باال ،هدف این تحقیق بررسی تأثیر قابلیت
1. Absorptive capacity
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جذب ،سرمایة اجتماعی و قابلیت مدیریتی بر عملکرد کسبوکارهای فرانچایزی است.
درادامه ،پس از مرور ادبیات مرتبط ،فرضیات مربوطه مطرح میشود و پس از تجزیه و تحلیل
دادهها ،بحث و نتیجهگیری ارائه میشود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
رشد سریع مطالعات در حوزة فرانچایز موجب شده است محققان رشتههای مختلف از قبیل
کارآفرینی ،مدیریت راهبردی ،بازاریابی ،اقتصاد و حقوق با اتخاذ رویکردهای گوناگون در
این زمینه پژوهش انجام دهند .برایناساس ،با توجه به هدف تحقیق حاضر و تمرکز بر عملکرد
واحدها ،مدیریت راهبردی همواره بهعنوان یکی از مرسومترین نگرشها مورد توجه بوده است
)2007

 .(Newbert,در ادبیات مدیریت راهبردی تالش شده است گوناگونی عملکرد در

کسبوکارهای مختلف براساس مجموعة منابع و قابلیتهای سازمانی تشریح شود

)& Rouse

 .(Daellenbach, 1999در دهههای گذشته ،در بسیاری از این مقاالت بر نقش منابع ،قابلیتها و
پیامدهای آنها در عملکرد تمرکز شده است

(; Felício et al., 2014; Schroeder et al., 2002

.(Barney, 1991; Barney, 2001a; Anderson & Eshima, 2013; Eisenhardt & Martin; 2000

در این بین ،تئوری مبتنیبر منابع یکی از شناختهشدهترین تئوریهای مطرحشده در
چارچوب مدیریت راهبردی است که پژوهشهای زیادی درمورد آن صورت گرفته است
) .(Rouse & Daellenbach, 1999تئوری مبتنیبر منابع به مجموعة منحصربهفرد و غیرهمگونی
از منابع و قابلیتها اشاره دارد که درصورت ارزشمندبودن ،نادربودن ،غیرقابل کپی بودن و
غیرقابل جایگزین بودن به مزیت رقابتی پایدار منجر میشود ) .(Barney, 2001bبراساس این
تئوری ،بخش شایانتوجهی از عملکرد و ارزش کسبوکارها به منابع و قابلیتهای آن وابسته
است

)et al., 2015

 .(Perdreauدر سیستمهای فرانچایز بهعنوان یک رابطة بینبنگاهی ،ارائة

عملکرد مطلوب زمانی میسر است که یک فرانچایزی بتواند بهدرستی دانش و منابع ارائهشده از
سوی فرانچایزور را در خدمت بگیرد و از آن بهصورت بهینه

استفاده کند) ; Kale Dyer, 1996

 .(et al., 2002توانایی و قابلیت یک کسبوکار در شناسایی و بهکارگیری دانش مرتبط از
محیط اطراف و نیز دانش منتقلشده از سوی فرانچایزور ،تا حد زیادی به قابلیتهایی از قبیل
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ظرفیت جذب 1بستگی دارد ) . (Lavie, 2006قابلیت جذب بهعنوان یکی از قابلیتهای اساسی
در تئوری مبتنیبر منابع از جمله عواملی است که موجب عملکرد متفاوت در کسبوکارها
میشود

)& George, 2002

جغرافیایی ،سرمایة اجتماعی

 .(Zahraبا توجه به پراکندگی فرانچایزیها در نقاط مختلف
)(Stam et al., 2014

و قابلیتهای مدیریتی

)Peris-Ortiz et al.,

 (2012نیز نقشی حیاتی در عملکرد فرانچایزیها ایفا میکنند .ایجاد شبکه با مشتریان و سایر
کسبوکارها و نیز قابلیت مدیریت شعب به فرانچایزیها کمک میکند تا با افزایش مشتری و
نیز مدیریت اثربخش و کارا عملکرد خود را بهبود بخشند.
ظرفیت جذب:

هرچند آدلر برای اولینبار در سال  1965واژة ظرفیت جذب و مفهوم بهکارگیری و جذب
اطالعات و منابع خارجی را مطرح کرد ( ،)Adler, 1965اولینبار کوهن و لوینتال در سال 1990
مفاهیم بنیادی این واژه را ارائه دادند .کوهن و لوینتال مفهوم ظرفیت جذب را بهعنوان توانایی
کسبوکارها در شناسایی ،همانندسازی و بهرهبرداری از دانش خارجی مطرح کردند
(Levinthal, 1990

)& Cohen

 .طبق نظر آنها ،ظرفیت جذب شامل توانایی در شناسایی ارزش اطالعات

جدید ،همانندسازی این اطالعات داخل کسبوکار و بهرهبرداری از این دانش بومیشده در
مقاصد تجاری است .زهرا و جورج در سال  2002ظرفیت جذب را به دو دستة کلی شامل ظرفیت
جذب بالقوه 2و ظرفیت جذب عینیتیافته 3تقسیم کردند) . (Zahra & George, 2002ظرفیت جذب
بالقوه بر دانش اکتسابشده 4و قابلیت همانندسازی 5تمرکز دارد و ظرفیت جذب عینیتیافته به
انتقال دانش 6و بهرهبرداری 7از آن در مقاصد تجاری اشاره دارد .هرچند توجه به ظرفیت جذب
بالقوه به فواید کوتاهمدت منتج میشود ،بهدلیل مدیریت مناسب تغییرات آتی کسبوکارها نیازمند
توسعة ظرفیت جذب عملی نیز هستند ). (Jansen et al., 2005
1. Absorptive capacity
2. Potential absorptive capacity
3. Realized absorptive capacity
4. Knowledge acquisition
5. Assimilation capabilities
6. Knowledge transformation
7. Exploitation
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اکتساب دانش به توانایی کسبوکار در شناسایی و جذب دانش جدیدی اشاره دارد که
برای عملیات سازمان حیاتی است .فرایندها و رویههایی که از طریق آن دانش اکتسابشده،
تجزیه و تحلیل ،تفسیر و درک میشود ،همانندسازی شناخته میشود .انتقال ،به قابلیت شرکت
در پاالیش رویهها بهمنظور تسهیل ترکیب دانش کسبشدة جدید و موجود اشاره دارد.
همچنین ،بهرهبرداری توانایی شرکت در بهکارگیری این دانشهای پاالیششده و بومیشده در
مقاصد تجاری است ).(Zahra & George, 2002

ظرفیت جذب و نیز مدیریت دانش اکتسابی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد
کسبوکارهاست و پژوهشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است );Flatten et al., 2011

 .(Paswan et al., 2014; Jansen et al., 2005; Zahra & George, 2002; Bergh & Lim, 2008طبق
نظر پاسوان در سال  ،2014ظرفیت جذب با تأثیرگذاری بر جریان به اشتراکگذاشتن دانش و
ایجاد ارزش در فرایندهای سیستمهای فرانچایز بر عملکرد تأثیر میگذارد .درواقع ،ظرفیت جذب
فرانچایزیها را قادر میسازد تا با بهکارگیری دانش جدید در واحدهای عملیاتی فواید فراوانی را
ایجاد کنند و بر عملکرد تأثیر بگذارند ) .(Jansen et al., 2005یادگیری در واحدهای فرانچایزی با
تأثیر بر هزینهها ) (Darr et al., 1995و افزایش فعالیتهای نوآورانه )(Segarra-Ciprés et al., 2014

به افزایش عملکرد فرانچایزیها منجر میشود .عالوهبراین ،قابلیت جذب در سازمان با اثرگذاری
بر دیگر شایستگیهای سازمانی ،منبع غیرقابلانکار مزیت رقابتی را فراهم میکند و بر عملکرد
تأثیر میگذارد.
از آنجاکه فرانچایزیها در نقاط مختلف جغرافیایی فعالیت دارند

(Kaufmann & Eroglu,

) ،1999آنها باید دانش و اطالعات مختلف را در زمینة کسبوکار ،مشتریان و ارائة خدمات به
آنها از محیط کسبوکار و نیز در شکل دورههای آموزشی کسب کنند تا این آموزشها را
در واحدهای خود بهکار ببرند

)et al., 2014

 .(Felícioاز اینرو ،ظرفیت جذب بهتر به

فرانچایزیها در درک بهتر و ایجاد مزیت رقابتی حاصل از این دانش کمک میکند .نکتة مهم
در این زمینه توجه همزمان به هر دو بخش بالقوه و بالفعل ظرفیت جذب است ،زیرا فقط
دریافت دانش نتیجهبخش نیست و فرانچایزی باید بتواند آنها را بهدرستی به اجرا بگذارد .از
اینرو و براساس دیدگاه مدیریت راهبردی پنداشته میشود تفاوت عملکرد در کسبوکار
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بهدلیل تفاوت آنها در ایجاد و توسعة ظرفیت جذب بالقوه و عملی در مواجهه با جریان دانش
و اطالعات است؛ بنابراین:
فرضیة  :1ظرفیت جذب بر عملکرد فرانچایزیها تأثیر مثبت دارد.
سرمایة اجتماعی:

سرمایة اجتماعی به توانایی کسبوکار در کسب مزیت از ساختارها ،شبکهها و عضویتهای
اجتماعی اشاره دارد

)& Honig, 2003

 .(Davidssonتأثیر سرمایة اجتماعی بر عملکرد

کسبوکارها بهویژه کسبوکارهای کوچک در بسیاری از پژوهشها بررسی شده است
)(Stam et al., 2014; Li & Atuahene-Gima, 2001; Pirolo & Presutti, 2010؛ برای مثال ،استام
در سال  2004بعد از انجامدادن یک فراتحلیل از  61تحقیق صورتگرفته به تأثیر مثبت سرمایة
اجتماعی بر عملکرد اشاره کرده است.
در این تحقیق ،براساس مطالعة لی و آتاهین در سال  ،2001سرمایة اجتماعی دربرگیرندة
منابع ساختاری و رابطهای اکتسابشده از طریق ایجاد شبکه با روابط اجتماعی مانند مشتریان،
دوستان ،افراد خانواده و حتی رقباست ) .(Li & Atuahene-Gima, 2001در گرههای ضعیف و
قوی حاصل از سرمایة اجتماعی به کسب مشتری بیشتر ،دانش و اطالعات در بازار کمک
میشود و به افزایش عملکرد منتج میشود ) .(Hormiga et al., 2011همچنین ،براساس نظریة
شبکههای اجتماعی ،سرمایة اجتماعی از طریق تأثیر بر اقدامات راهبردی بر عملکرد تأثیر مثبت
دارد ) . (Prajapati & Biswas, 2011از اینرو ،در این تحقیق فرض میشود:
فرضیة  :2سرمایة اجتماعی بر عملکرد فرانچایزیها تأثیر مثبت دارد.
قابلیت مدیریتی:

براساس اهمیت قابلیتهای مدیریتی در موفقیت یا شکست کسبوکارها ،در ادبیات حوزة
مدیریت راهبردی به این عامل توجه زیادی شده است ) .(Combs et al., 2004قابلیت مدیریتی
یکی از شاخصهایی است که فرانچایزور در فرایند انتخاب فرانچایزی مد نظر قرار میدهد
) .(Combs et al., 2011; Jambulingam & Nevin, 1999تخصص و قابلیت مدیریتی در ادبیات
مدیریت یکی از منابع کمیاب و ارزشمندی است که به کسبوکارها در ارائة عملکرد بهتر
نسبت به رقبا کمک میکند ).(Combs et al., 2004
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قابلیت مدیریتی در یک کسبوکار به میزان قابلیت و توانایی آنها در سازماندهی و
انگیزش کارکنان ،سازماندهی منابع و هماهنگی وظایف ،توانایی سرپرستی و رهبری و نیز
توانایی تفویض اختیار در واحدهای کسبوکار اشاره دارد ).(Chandler & Hanks, 1994

تحقیقات زیادی در زمینة نقش قابلیتهای مدیریتی و تأثیر آن بر عملکرد صورت گرفته است؛
برای مثال ،مِریلیز و فرِیزِر در سال  2006در یک تحقیق مشخص کردهاند که قابلیتهای
مدیریتی به تفاوت در عملکرد کسبوکارها منجر میشود

)& Frazer, 2006

.(Merrilees

درواقع ،قابلیتهای مدیریتی در یک فرانچایزی بر راهبردها ،کارایی و اثربخشی آنها تأثیر
میگذارد و از این طریق موجب بهبود عملکرد میشود ) .(Hsu & Jang, 2009از اینرو ،در
پژوهش حاضر فرض میشود:
فرضیة  :3قابلیت مدیریتی بر عملکرد فرانچایزیها تأثیر مثبت دارد.
رقابتپذیری محیطی:

براساس تئوری اقتضایی ،هیچ راهبرد منحصربهفرد و بهترین راهی برای مدیریت یک
کسبوکار و حصول عملکرد مطلوب وجود ندارد و تعامل بین عوامل داخلی و خارجی تأثیر
بسزایی در عملکرد بهینه دارد ) .(Rauch et al., 2009کمبز و همکاران در سال  2011نیز به
ضرورت بررسی عوامل محیطی در عملکرد فرانچایزها اشاره داشتهاند ).(Combs et al., 2011
از آنجاکه در سیستمهای فرانچایز ،شعب در نقاط مختلف جغرافیایی پراکندهاند ،عوامل
محیطی نقش زیادی در ارائة عملکرد بهینه دارد؛ بهگونهایکه ممکن است بازارهای محلی در
رابطة بین فرانچایزیهای و عملکرد مداخله کنند.
محیط کسبوکار در صنعت فستفود و رستوران ،از شایعترین صنایعی است که از راهبرد
فرانچایز استفاده میکند؛ بنابراین ،رقابت در آن بسیار فشرده است .این رقابتپذیری یکی از
منابع فرصت و تهدید برای کسبوکارها محسوب میشود

)et al., 2003

 .(Liaoاز اینرو،

تطابق بین شرایط محیطی و خصوصیات سازمانی نقشی حیاتی در ارائة عملکرد بهینه ایفا
میکند (.)Rauch et al., 2009
براساس رقابتپذیری زیاد در صنایع فستفود ،رقابتپذیری محیطی

)(Michael, 2003
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نقش مداخلهگرانة مهمی در عملکرد فرانچایزیها دارد .در محیطهایی با رقابتپذیری باال،
ظرفیت جذب به فرانچایزیها امکان میدهد تا با کسب دانش از این محیط و نیز بومیسازی و
بهکارگیری آن در واحدها عملکرد بهینهای را به نمایش بگذارند ).(Jansen et al., 2005

همچنین ،شبکهسازی به فرانچایزیها در دستیابی به مشتری بیشتر کمک میکند .در یک
محیط رقابتی ،قابلیتهای مدیریتی باال نیز به فرانچایزیها کمک میکند تا با مدیریت
اثربخشتر و کاراتر نسبت به رقبا عملکرد بهتری برای آنها ارائه دهند .از اینرو ،در پژوهش
حاضر فرض میشود:
فرضیة  :4رقابتپذیری موجب تعدیل رابطه بین ظرفیت جذب فرانچایزی و عملکرد میشود.
فرضیة  :5رقابتپذیری موجب تعدیل رابطه بین سرمایة اجتماعی فرانچایزی و عملکرد میشود.
فرضیة  :6رقابتپذیری موجب تعدیل رابطه بین قابلیت مدیریتی فرانچایزی و عملکرد میشود.
روش تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی -همبستگی
است .بهمنظور جمعآوری دادهها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشهای
پرسشنامه از ادبیات موجود طراحی و سپس از سوی خبرگان اصالح و تعدیل شد .جامعة آماری
در این مطالعه شامل فرانچایزیهای فعال در بخش فستفود ایران در سال  1394میشود .بهمنظور
تهیة جامعة آماری این تحقیق با جستوجوی اینترنتی و نیز پرسش از سیستمهای استفاده شده ،و
یک گروه متشکل از دانشجویان کارشناسی ارشد مسئولیت جمعآوری دادهها از  130فرانچایزی
را که بهصورت تصادفی ساده از بین فرانچایزیهای ایران انتخاب شده بودند ،بر عهده داشت.
برایناساس ،پرسشنامههای مورد استفاده به  122عدد رسید .پرسشهای پرسشنامه بهصورت طیف
لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد طراحی شده است.
سنجش متغیرها:

ظرفیت جذب در این پژوهش پیرو دستهبندی زهرا و جورج در سال  2002و منطبق بر
پرسشهای برگرفته از ادبیات ،براساس توانایی و قابلیت فرانچایزیها در شناسایی،
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همسانسازی ،انتقال و بهرهبرداری دانش و اطالعات جدید در واحدهای فرانچایزی اندازه
گرفته شده است ) .(Jansen et al., 2005براساس ادبیات تحقیق ،سرمایة اجتماعی در این مطالعه
براساس گرههای ضعیف و قوی بین فرانچایزی و مشتریان ،دوستان ،آشنایان و شرکای آنها
سنجیده شده است

)& Presutti, 2010

 .(Piroloپیرو مطالعة چندلر و هانکز در سال ،1994

قابلیت مدیریتی فرانچایزیها براساس میزان قابلیت و توانایی آنها در سازماندهی و انگیزش
کارکنان ،سازماندهی منابع و هماهنگی وظایف ،توانایی سرپرستی و رهبری و نیز توانایی
تفویض اختیار سنجیده شده است .رقابتپذیری محیطی براساس شدت رقابت در محیط
محلی ،تعداد رقبا در بازار ،میزان باالبودن رقابت بین رقبا و میزان رقابت قیمتی بین آنها
سنجیده شده است ) .(Jansen et al., 2006درنهایت ،عملکرد نسبی فرانچایزیها در مقایسه با
رقبا براساس سود خالص ،رشد فروش ،جریان نقدی و رشد ارزش شعبه نسبت به سایر رقبا
سنجیده شده است

)& Watson, 2013

 .(Dadaدر این پژوهش ،اثر صنعت با محدودکردن

مطالعه به حوزة فستفود و سابقة فعالیت بهعنوان دو عامل تأثیرگذار احتمالی بر عملکرد
فرانچایزی در ادبیات کنترل شده است ).(Mellewigt et al., 2011

بهمنظور بررسی پایایی متغیرها با استفاده از نرمافزار  ،AMOS22از ضرایب پایایی ترکیبی
(بزرگتر از  )0/7و آلفای کرونباخ (بزرگتر از  )0/7استفاده شده است .با توجه به جدول  1و
براساس مناسببودن این ضرایب میتوان نتیجه گرفت پژوهش پایایی مطلوبی دارد .بهمنظور
تعیین روایی همگرا نیز از شاخص میانگین انحراف معیار استخراجشده ) (AVEاستفاده شده
است .میانگین انحراف معیار استخراجشده برای متغیرها در این تغییر باالتر از  0/5است و بیانگر
روایی باالی آن است ).(Fornell & Larcker, 1981
جدول  .1ضرایب میانگین انحراف معیار ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
شاخصها 


سرمایة اجتماعی
ظرفیت جذب
عملکرد
رقابت محیطی
قابلیت مدیریتی

AVE

پایاییترکیبی 

آلفایکرونباخ

0/54
0/53
0/64
0/64
0/63

0/78
0/87
0/88
0/88
0/87

0/77
0/85
0/87
0/86
0/87
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همانگونهکه در جدول  2مالحظه میشود ،مجذور میانگین حاصل از انحراف معیارها از میزان
همبستگی بین هر دو متغیر باالتر است؛ بنابراین ،این متغیرها از روایی واگرای باالیی برخوردارند.
*

جدول  .2روایی واگرا
شاخصها 


سرمایة اجتماعی
ظرفیت جذب
عملکرد
رقابت محیطی
قابلیت مدیریتی

سرمایة

ظرفیت

اجتماعی 

جذب 

0/74
0/56
0/5
0/2
0/53

0/73
0/52
0/007
0/5

عملکرد 

0/8
0/04
0/49

رقابتمحیطی 

0/8
0/03

قابلیت
مدیریتی 

0/8

* ردیف اول در هر ستون مجذور میانگین انحراف معیار استخراجشدة هر متغیر است و مابقی بیانگر همبستگی
بین هر دو متغیر است.

یافتهها
توصیف جمعیتشناختی:

براساس توزیع فراوانی جمعیت 8 ،درصد پاسخگویان زن و  92درصد آنها مرد بودهاند .از این
بین  45درصد مدرک دیپلم 2 ،درصد مدرک فوق دیپلم 48 ،درصد مدرک کارشناسی و
حدود  5درصد مدرک کارشناسی ارشد و دکتری داشتهاند.
آزمون فرضیهها:
بهمنظور آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیل دادهها در این مطالعه از روش معادالت ساختاری )(SEM

و نرمافزار

AMOS22

استفاده شده است .شاخصهای تناسب در این مدل

(CMIN/DF=1/37, GFI=0/97, RMSEA = 0/055

)CFI=0/97,

بیانگر برازش مناسب بین اجزای مدل است.

همانگونهکه در جدول  3مشاهده میشود ،ضرایب مسیر ،انحراف معیار و مقادیر بحرانی برای
هریک از مدلها ارائه شده است .با توجه به مقادیر بحرانی باالتر از  ،1/96به غیر از اثر مداخلهگر
محیط رقابتی بر رابطة بین سرمایة اجتماعی و عملکرد ،سایر فرضیهها تأیید شده است .سابقة فعالیت
نیز بهعنوان متغیر کنترل اثر معناداری بر عملکرد فرانچایزیها نداشته است.
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جدول  .3ضریب مسیر و مقادیر بحرانی در معادلة ساختاری
مدل 

1

2
3
4

مسیر 

عملکرد
ظرفیت جذب
عملکرد
سرمایة اجتماعی
عملکرد
قابلیت مدیریتی
عملکرد
سابقة فعالیت
عملکرد
ظرفیت جذب * رقابت محیطی
عملکرد
سرمایة اجتماعی * رقابت محیطی
قابلیت مدیریتی * رقابت محیطی عملکرد
رقابت محیطی
0/21

0/10

مسیر 

معیار 

بحرانی 

0/1
0/09
0/11
0/03
0/07
0/067
0/07

0/288
0/19
0/285
0/011
0/18
0/105
0/21

2/89
2/03
2/48
0/36
2/53
1/59
3/05

0/3
0/35
0/32
0/38

0/288

ظرفیت جذب

0/18
0/19

عملکرد

0/01

ضریب

انحراف

مقادیر

R square

0/285

سابقة فعالیت

سرمایة اجتماعی

قابلیت مدیریتی

شکل  .1مدل نهایی تحقیق

براساس شکل  ،1ظرفیت جذب ،سرمایة اجتماعی و قابلیت مدیریتی فرانچایزیها تأثیر
مثبت و معناداری بر عملکرد آنها دارد و رقابت محیطی نیز به غیر از متغیر سرمایة اجتماعی
این رابطه را تشدید میکنند .بهاینترتیب ،در محیطهایی با رقابتپذیری باال ،فرانچایزیهایی با
ظرفیت جذب باالتر و قابلیت مدیریتی عملکرد بهتری نسبت به رقبا از خود بروز میدهند.
بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر ،در بسیاری از صنایع و کسبوکارها از راهبرد فرانچایز استفاده شده است.
برایناساس ،محققان از حوزة فرانچایز غافل نبودهاند و تحقیقات متعددی را در این زمینه انجام
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دادهاند .هرچند بیشتر این تحقیقات از منظر فرانچایزور بوده است ،در زمینة رویکرد فرانچایزی
تحقیقات اندکی صورت گرفته است .با توجه به نقش غیرقابلانکار قابلیتهای فرانچایزی در بهبود
عملکرد ،در این تحقیق تأثیر عوامل مرتبط با فرانچایزیها بر عملکرد آنها بررسی شده است.
نتایج این پژوهش منطبق با یافتههای پیشین و بیانگر تأثیر مثبت ظرفیت جذب بر عملکرد
فرانچایزی است

)et al., 2009; Bergh & Lim, 2008; Segarra-Ciprés et al., 2014

.(Lev

ظرفیت جذب به فرانچایزی کمک میکند تا اطالعات و دانش جدید مرتبط با کسبوکار
خود را دریافت کند و با همانندسازی این اطالعات جدید در واحد تجاری خود ،آنها را
بهکار بگیرد و موجب بهبود عملکرد شود .فرانچایزی نهتنها اطالعات و دانش جدید را از
فرانچایزور و سایر فرانچایزیها دریافت میکند ،بلکه خود نیز همچون یک «دربان»
(& Levinthal, 1990

1

)Cohen

میتواند اطالعات را از محیط محلی اخذ کند .همچنین ،همراستا با

یافتههای یانسن در سال  2005رقابتپذیری محیطی موجب تعدیل این رابطه میشود .درواقع،
قابلیت جذب فرانچایزی را قادر میسازد در محیطهای رقابتی بهتر با شرایط منطبق شود و با
بهکارگیری آنها ،به عملکرد بهتری نسبت به رقبا دست یابد .مطابق شکل  ،1هرچند در
محیطهایی با رقابت پایین هم ظرفیت جذب موجب بهبود عملکرد فرانچایزی ها میشود ،این
رابطه در محیطهایی با رقابت باال تشدید میشود و فرانچایزیها بهبود عملکرد بیشتری دارند.

 1عملکرد 7

 1عملکرد 7

رقابت محیطی باال
رقابت محیطی پایین

رقابت محیطی باال
رقابت محیطی پایین
باال

سرمایة اجتماعی

پایین

شکل  .2نقش مداخلهگر رقابت محیطی در
رابطة سرمایة اجتماعی و عملکرد

باال

ظرفیت جذب

پایین

شکل  .1نقش مداخلهگر رقابت محیطی در
رابطة ظرفیت جذب و عملکرد
1. Gatekeeper
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همراستا با تحقیقات صورتگرفته ،سرمایة اجتماعی در این مطالعه بر عملکرد فرانچایزیها
تأثیر مثبتی دارد ) .(Chien, 2014; Keh et al., 2007; O'Cass & Weerawardena, 2010درواقع،
ایجاد شبکه و گره با مشتریان ،دوستان و آشنایان منابع ارزشمندی را برای فرانچایزی فراهم
میسازد و به آنها در دسترسی بیشتر به مشتریان و بهبود عملکرد کمک میکند

)Florin et al.,

 .(2003درحالیکه فعالیت تحت برند فرانچایزور به عملکرد کوتاهمدت کمک میکند ،ایجاد
وفاداری مشتری که با سرمایة اجتماعی تقویت میشود موجب بهبود عملکرد بلندمدت در
فرانچایزیها میشود ) .(Hormiga et al., 2011مطابق شکل  ،2رقابت محیطی نقشی تأثیرگذار
در این رابطه ایفا نمیکند؛ یعنی ممکن است سایر رقبا نیز در این حوزه بهشدت فعال شوند و
مانع از ایجاد عدم توازن این قابلیت در محیطهای رقابتی شوند.
منطبق بر یافتههای پیشین همچون ) ،(Felício et al., 2014قابلیتهای مدیریتی به فرانچایزی
در مدیریت اثربخش و کارای شعب کمک میکند و موجب بهبود عملکرد آنها میشود.
درواقع ،قابلیت مدیریتی در یک شعبه ،فرانچایزی را قادر میسازد تا با توسعة برنامهها ،اجرای
راهبردها و نیز ایجاد هماهنگی در فعالیت و رهبری کارکنان به نحو مطلوبی عملکرد را ارتقا
بخشد .براساس شکل  ،3این قابلیت در محیطهای رقابتی اثربخشی باالتری دارد و درصورت
بروز مشکل و ناهماهنگی و شدت رقابت ،قابلیتهای مدیریتی افراد را در هدایت بهتر و
همچنین هدفمندتر فعالیتها کمک میکند.

 1عملکرد 7

رقابت محیطی باال
رقابت محیطی پایین
باال

قابلیت مدیریتی

پایین

شکل  .3نقش مداخلهگر رقابت محیطی در رابطة
قابلیت مدیریتی و عملکرد
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یافتههای این پژوهش ،حاوی نکاتی کاربردی برای محققان ،فرانچایزیها و
فرانچایزورهاست .در این پژوهش ،توجه محققان این حوزه از اتخاذ رویکردی باال به پایین ،به
سمت رویکرد فرانچایزی در مطالعات سوق داده میشود .یافتههای این مطالعه به فرانچایزورها در
بررسی صالحیت افراد برای اخذ نمایندگی فرانچایز کمک شایانی میکند .همچنین،
فرانچایزورها میتوانند با آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد فرانچایزیها ،آنها را در یک
سیستم تقویت کنند و عملکرد کلی مجموعة خود را نیز باال ببرند .بهعالوه ،نتایج این تحقیق
فرانچایزیها را به تأمل بیشتر در عملکرد نامطلوب وادار میسازد و موجب میشود آن را فقط به
خدمات فرانچایزور در یک سیستم معطوف ندانند .درواقع ،این پژوهش به آنها کمک میکند
با توجه به اهمیت قابلیتهای جذب ،مدیریتی و سرمایة اجتماعی ،سرمایهگذاری بیشتری در این
زمینه داشته باشند .فرانچایزیها در یک سیستم باید ظرفیت جذب باالیی داشته باشند تا بتوانند
دانش و اطالعات محیطی را بهخوبی جذب کنند و در کسبوکار خود بهکار گیرند .عالوهبر
این ،یک فرانچایزی باید اهتمام ویژهای به نحوة مدیریت و انگیزیش کارکنان داشته باشد و بتواند
آنها را در راستای دستیابی به مقصود سازمانی هدایت کند .با توجه به محدودیتهای مالی،
توسعة شبکة اجتماعی با دوستان و آشنایان ،بهویژه مشتریان کنونی ،به فرانچایزیها در دستیابی به
مشتریان بیشتر کمک میکند .همچنین ،در این زمینه باید به اهمیت ویژة مسائل ذکرشده در
محیطهای رقابتی و فشرده توجه شود.
این تحقیق همچون سایر تحقیقات با محدودیتهایی روبهرو بوده است .از اینرو ،توصیه
میشود در تحقیقات آتی این عوامل در سایر صنایع نیز بررسی شده ،و نیز تأثیر عوامل منتسب
به فرانچایزور و نیز رابطة بین فرانچایزور و فرانچایزی در عملکرد بررسی شود .همانگونهکه
مطرح شد ،در این تحقیق عملکرد فرانچایزیها از طریق نگرش مدیریت راهبردی بررسی شد،
از اینرو با توجه به گسترة فعالیتهای فرانچایزی در نقاط مختلف جغرافیایی ،در تحقیقات
آتی در این حوزه میتوان نگرشهای دیگری را اتخاذ کرد و نیز عواملی چون مشتریمداری و
رفتارهای کارآفرینانه را بررسی کرد.
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