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 مقدمه
 راهبردها ترین مرسوم و ترین مهم از یکی به فرانچایز های سیستم از استفاده ،اخیر های سال در

 (Ramírez-Hurtado است شده لیبدت گوناگون های زمینه در وکار کسب اندازی راه و توسعه در

et al., 2011(. در ویژه به صنایع از بسیاری در ،سازمانی های لشک از یکی عنوان به فرانچایز از 

 مالکان و مدیران برعالوه حوزه این. (Gillis et al., 2014) دشو می استفاده خدماتی صنایع

 . است بوده نیز دانشگاهی نامحقق توجه مورد ،وکارها کسب

 بنگاهی بین همکاری از شکلی»: شود می تعریف زیر صورت به شکل ترینعام در فرانچایز

 بازار در که خدماتی و محصوالت از ای بسته با (فرانچایز سیستم یک مالک) فرانچایزور شامل

 حق ،معین مبلغی پرداخت ازای در که (خدمات ةکنند ارائه شعب) فرانچایزی و شود می آزمون

 در البته. (Stanworth et al., 2004) «دارد مشتریان به را خدمات این ارائة و تجاری برند از استفاده

 مابین فی نامه توافق مفاد رعایت به ملزم طرفین از کیهر مختلف، های توافق برحسب بین این

 بر بیشتر زمینه این در تحقیقات فرانچایز، موضوع به محققان زیاد بسیار توجه برخالف. هستند

 (,.Combs et al است شده توجه کمتر هایفرانچایز به و است بوده متمرکز فرانچایزور دیدگاه

 این از یکهر عملکرد به شدیدی وابستگی سیستم، کل و فرانچایزور عملکرد کهدرحالی ،2011)

. کرد تصور ها یفرانچایز موفقیت بدون را موفق سیستم یک تواننمی و رددا هایفرانچایز

 و رفتار ها، انگیزه دربارة ناکافی فهم به ادبیات، در هایفرانچایز رویکرد نبود این، بر عالوه

 .(Croonen & Brand, 2013) است شده منجر وکار کسب از شیوه این پیامدهای

 در وکارها کسب رشد و وفقیتم باالی میزان بیانگر حوزه این ادبیات که درحالی

 این در شکست فراوان میزان به اخیر های پژوهش از بسیاری در ،است فرانچایز های سیستم

 وضوح به نیز ایران در مسئله این. (Stanworth et al., 2004) است شده اشاره وکارها کسب

 رفتار و عملکرد ،واحد سیستم یک در مختلف هایایزیفرانچ کهآنجا از. شود می مشاهده 

 این درک به زیادی حد تا ها آن عملکرد بر مؤثر عوامل فهم ،دهند می بروز خود از متفاوتی

 . (Michael and Combs, 2008) کند می کمک عملکرد گوناگونی

 ةارائ منظور به یکسانی خدمات شعب و هاواحد تمام فرانچایز سیستم یک در هرچند

 واحد هر درونی عوامل به ها آن متفاوت عملکرد است ممکن ،ندنک می دریافت خدمات
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 خدمات بر عالوه ،فرانچایز های سیستم در بنگاهی بین رابطة یک در. باشد وابسته فرانچایزی

 هافرانچایزی به منتسب عوامل نیز و قرارداد طرف دو بین رابطة فرانچایزور، سوی از شده ارائه

 هافرانچایزی یها توانایی و اه قابلیت اهمیت. ندکمی ایفا واحدها عملکرد در ییبسزا نقش

 شعب و واحدها تمام فرانچایز سیستم یک در هرچند بدانیم که شودمی مشخص بیشتر زمانی

 ،درواقع. نددار متفاوتی عملکرد ،ندنک می دریافت خدمات ارائة منظور به یکسانی خدمات

 قرار نظر مد ها آن عملکرد رب تأثیرگذار عوامل ترین مهم عنوان به ها فرانچایزی های ویژگی

 ةارائ بنگاهی، بین ةرابط یک عنوان به فرانچایز هایسیستم در . (Rajagopal, 2007) گیرد می

 شده ارائه منابع و دانش درستی به بتواند فرانچایزی یک که شود می میسر زمانی مطلوب عملکرد

. (Kale et al., 2002) نماید هاستفاد بهینهنحوه   به آن از و بگیرد خدمت به را فرانچایزور سوی از

 و اطراف محیط از مرتبط دانش کارگیری به و شناسایی در وکار کسب یک قابلیت و توانایی

 1جذب ظرفیت قبیل از هایی قابلیت به زیادی حد تا فرانچایزور سوی از شده منتقل دانش نیز

 تئوری در اساسی های قابلیت از ییک عنوان به جذب قابلیت.  (Lavie, 2006) دارد بستگی

 شود می وکارها کسب در متفاوت عملکرد موجب که است عواملی جمله از منابع بر مبتنی

((Zahra & George,) 2002; Nahapiet & Ghoshal, 1998 . 

 ای وهشی به باید وکار کسب مالک و مدیر عنوان به سیستم یک در هافرانچایزی این،بر عالوه

 راستای در را افراد بتوانند و کنند فعالیت وکار کسب و کنانکار مدیریت زمینة در مناسب

 قابلیت به باید ها فرانچایزی ،رو این از. کنند هدایت و تشویق تهییج، ،شده ترسیم اهداف

 نیز و جغرافیایی مختلف نقاط در فعالیت دلیلبه ها فرانچایزی همچنین،. کنند توجه مدیریتی

 کارآفرینانه، فعالیت یک عنوانبه. کنند جذب مشتری خود واحدهای برای باید مستقل فعالیت

 با ای شبکه ایجاد به مشتریان از بازخورد نیز و جدید مشتریان به دستیابی منظور به فرانچایزی

 عنوان به تحقیق این در که است عاملی سومین اجتماعی شبکة ،رو این از. دارد نیاز مشتریان

 .گیرد می قرار نظر مد ها فرانچایزی عملکرد بر تأثیرگذار عامل

 نیز و فرانچایزی رویکرد نبود عبارتیبه و ادبیات در موجود شکاف دلیل به ،رو این از

 قابلیت تأثیر بررسی تحقیق این هدف باال، عملکرد ارائة در ذکرشده های ویژگی اهمیت

                                                           
1. Absorptive capacity 
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 .است فرانچایزی وکارهای کسب عملکرد بر مدیریتی قابلیت و اجتماعی سرمایة جذب،

 تحلیل و تجزیه از پس و شودمی مطرح هطبومر فرضیات ،مرتبط ادبیات مرور از پس ،ادامهدر

 .شودمی ارائه گیری نتیجه و بحث ،ها داده

 

 تحقیق ةپیشین و نظری مبانی بر مروری
 قبیل از مختلف های رشته محققان است شده موجب فرانچایز حوزة در مطالعات سریع رشد

 در گوناگون رویکردهای اتخاذ با حقوق و اقتصاد بازاریابی، راهبردی، مدیریت کارآفرینی،

 عملکرد بر تمرکز و حاضر تحقیق هدف به توجه با اساس، براین .دهند انجام پژوهش زمینه این

 است بوده توجه مورد ها نگرش ترین مرسوم از یکی عنوان به همواره راهبردی مدیریت واحدها،

 (Newbert, 2007) .در عملکرد گوناگونی است شده تالش راهبردی مدیریت ادبیات در 

 (& Rouseشود تشریح سازمانی های قابلیت و منابع مجموعة اساسبر مختلف وکارهای کسب

Daellenbach, 1999(. و ها قابلیت نابع،م نقش بر مقاالت این از بسیاری در گذشته، های دهه در 

 ;Schroeder et al., 2002; Felício et al., 2014) است شده تمرکز عملکرد در ها آن پیامدهای

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

 در شده حمطر های تئوری ترین شده شناخته از یکی منابع برمبتنی تئوری ،بین این در

 است گرفته صورت آن درمورد زیادی های پژوهش که است راهبردی مدیریت چارچوب

(Rouse & Daellenbach, 1999). همگونیغیر و فرد منحصربه مجموعة به منابع بر مبتنی تئوری 

 و بودن کپی غیرقابل بودن،نادر بودن،مندارزش صورتدر که دارد اشاره ها قابلیت و منابع از

 این اساسبر  .(Barney, 2001b) شود می منجر پایدار رقابتی مزیت به بودن جایگزین غیرقابل

 وابسته آن های قابلیت و منابع هب وکارها کسباز عملکرد و ارزش  یتوجه شایانبخش  ،تئوری

 ةارائ بنگاهی،بین ةرابط یک عنوان به فرانچایز های سیستم در .(Perdreau et al., 2015) است

 از شده ارائه منابع و دانش درستی به بتواند فرانچایزی یک که است میسر زمانی مطلوب عملکرد

 Dyer, 1996; Kale ( دنک هاستفاد بهینه صورت به آن از و بگیرد خدمت در را فرانچایزور سوی

et al., 2002(  .از مرتبط دانش کارگیری به و شناسایی در وکار کسب یک قابلیت و توانایی 

 قبیل از هایی قابلیت به زیادی حد تا فرانچایزور، سوی از شده منتقل دانش نیز و اطراف محیط



  617 ...عملکرد بر مدیریتی قابلیت و اجتماعی سرمایة جذب، قابلیت تأثیر 

 اساسی های قابلیت از ییک عنوان به جذب قابلیت.  (Lavie, 2006) دارد بستگی 1جذب ظرفیت

 وکارها کسب در متفاوت عملکرد موجب که است عواملی جمله از منابع برمبتنی تئوری در

 مختلف نقاطدر  ها یزیفرانچا پراکندگی بهتوجه  با. (Zahra & George, 2002) شود می

 (,.Peris-Ortiz et alیریتیمد های یتو قابل (Stam et al., 2014) اجتماعی سرمایة ،جغرافیایی

 یرو سا یانشبکه با مشتر یجاد. اندنک می ایفا ها فرانچایزی عملکرد در حیاتی نقشی نیز )2012

و  یمشتر افزایشتا با  دنک یمکمک  ها یزیشعب به فرانچا یریتمد یتقابل یزو ن وکارها کسب

 اثربخش و کارا عملکرد خود را بهبود بخشند.  یریتمد یزن
 

 :جذب ظرفیت

و جذب  یریکارگ به مفهوم وجذب  ظرفیت واژة 1965در سال  بار یناول یآدلر برا هرچند

 1990در سال  ینتالکوهن و لو باراولین ،(Adler, 1965) دکر مطرح را یاطالعات و منابع خارج

 ییتوانا عنوان بهجذب را  یتمفهوم ظرف لوینتال و کوهن. دادند ارائه راواژه  ینا یادیبن مفاهیم

 (& Cohenکردند مطرح خارجی دانش از یبردار بهره و یهمانندساز یی،در شناسا وکارها کسب

(Levinthal, 1990  ارزش اطالعات  ییدر شناسا ییشامل توانا جذب ظرفیت ها، آن. طبق نظر

در  شده یبومدانش  یناز ا یبردار بهرهو  وکار کسب داخلاطالعات  ینا یهمانندساز ید،جد

 ظرفیت شامل کلی دستةجذب را به دو  یتظرف  2002است. زهرا و جورج در سال  یمقاصد تجار

 جذب یتظرف .(Zahra & George, 2002) کردند تقسیم 3یافته عینیتجذب  یتو ظرف 2بالقوه بجذ

 به یافته عینیتجذب  یتظرف و داردتمرکز  5یهمانندساز یتو قابل 4شده اکتساببالقوه بر دانش 

 جذب یتتوجه به ظرف هرچند. دارداشاره  یاز آن در مقاصد تجار 7یبردار بهرهو  6دانش انتقال

 یازمندن وکارها کسب یآت ییراتمناسب تغ یریتمد دلیل به شود، یم منتج مدت کوتاه یدبالقوه به فوا

 . (Jansen et al., 2005) هستند یزن یعمل جذب ظرفیت توسعة

                                                           
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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اشاره دارد که  یدیجد و جذب دانش ییدر شناسا وکار کسب ییدانش به توانا اکتساب

 شده، اکتساب دانش آن طریق از که هایی رویه و فرایندها. است یاتیسازمان ح یاتعمل یبرا

شرکت  یتبه قابل ،انتقال. شود یشناخته م یهمانندساز ،شود می درک و تفسیر تحلیل، و تجزیه

و موجود اشاره دارد.  جدید ةشد کسبدانش  یبترک تسهیل منظور به ها یهرو یشدر پاال

در  شده یبومو  شده یشپاال های دانش ینا یریکارگ بهشرکت در  توانایی برداری بهره همچنین،

  .(Zahra & George, 2002) است تجاری مقاصد

 عملکرد بر یرگذارتأثعوامل  ینتر مهماز  یدانش اکتساب یریتمد یزو ن جذب ظرفیت

 (;Flatten et al., 2011 است گرفته صورت زمینه یندر ا زیادی های پژوهشو  وکارهاست کسب

(Paswan et al., 2014; Jansen et al., 2005; Zahra & George, 2002; Bergh & Lim, 2008. طبق 

 و دانش گذاشتن اشتراکبه  یانبر جر یرگذاریتأثجذب با  یتظرف، 2014نظر پاسوان در سال 

جذب  یتظرف ،درواقع. گذاردیم یرتأثبر عملکرد  یزفرانچا هایسیستم فرایندهای در ارزش ایجاد

را  فراوانی یدفوا یاتیعمل یدر واحدها یددانش جد یریکارگ بهبا  تا سازد یمرا قادر  هاییزفرانچا

 با فرانچایزی یدر واحدها یادگیری. (Jansen et al., 2005) دنگذارب ثیرأت عملکرد بر و دنکن یجادا

 (Segarra-Ciprés et al., 2014)نوآورانه  هاییتفعال یشو افزا (Darr et al., 1995) هاهزینهبر  یرتأث

 ریاثرگذا با سازمان در جذب قابلیت ،اینبر عالوه .شود می منجر هایفرانچایز عملکرد افزایش به

بر عملکرد  و کند میرا فراهم  یرقابت یتمز انکار یرقابلغمنبع  ی،سازمان هاییستگیشا یگربر د

 .گذاردیم یرتأث

 ,Kaufmann & Eroglu) دارند یتفعال ییایدر نقاط مختلف جغراف ها ییزفرانچا کهآنجا زا

 به خدمات ارائةو  یانمشتر ،وکار کسب زمینة در راو اطالعات مختلف  دانش باید ها آن، (1999

ها را  آموزش این تا کنند کسب آموزشی های دوره شکلدر  یزن و وکار کسب محیط از ها آن

 به بهتر جذب ظرفیت ،رو ینا از. (Felício et al., 2014) ببرند کار هب خود واحدهای در

 مهم نکتة. دنک یمدانش کمک  ینحاصل از ا یرقابت یتمز یجاددر درک بهتر و ا ها یفرانچایز

 فقط زیرا ،استجذب  رفیتظ به هر دو بخش بالقوه و بالفعل زمان هم توجه زمینه یندر ا

 ازاجرا بگذارد.  به یدرست بهها را  آن بتواند باید یزیفرانچا و نیست بخش نتیجهدانش  دریافت

 وکار کسبعملکرد در  تفاوت شودیپنداشته م راهبردی مدیریت دیدگاه براساسو  رو ینا
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دانش  جریان با ههدر مواج یبالقوه و عمل جذب ظرفیت توسعةو  ایجاد در ها آنتفاوت  دلیل به

 :بنابراین ؛استو اطالعات 
 مثبت دارد. یرتأث هایفرانچایز عملکرد بر جذب ظرفیت: 1 ةیفرض

 
 :اجتماعی سرمایة
 های یتو عضو ها از ساختارها، شبکه یتدر کسب مز وکار کسب ییبه توانا اجتماعی سرمایة

بر عملکرد  اجتماعی سرمایة یرتأث. (Davidsson & Honig, 2003)اشاره دارد  اجتماعی
  است شده بررسی ها پژوهشاز  بسیاریکوچک در  یوکارها کسب یژهو به وکارها کسب

(Stam et al., 2014; Li & Atuahene-Gima, 2001; Pirolo & Presutti, 2010)استام  ،مثال برای ؛
 سرمایةمثبت  یرتأثبه  گرفته صورت یقتحق 61از  یلفراتحل یک دادن انجام بعد از 2004در سال 
 .است کردهبر عملکرد اشاره  اجتماعی

 ةیرنددربرگ اجتماعی سرمایة، 2001در سال  آتاهینو  لی مطالعة اساسبر ،تحقیق این در
 مشتریان، مانند یشبکه با روابط اجتماع یجادا یقاز طر شده اکتساب ایرابطه و ساختاری عمناب

 و ضعیف های در گره .(Li & Atuahene-Gima, 2001) سترقبا حتی و خانواده افراد دوستان،
 کمک بازار در اطالعات و دانش بیشتر، مشتری کسب به اجتماعی سرمایة از حاصل قوی
 نظریة اساسبر ،همچنین. (Hormiga et al., 2011) شود می منتج عملکرد افزایش به و شود می

مثبت  یرعملکرد تأث بر یبر اقدامات راهبرد یرتأث یقاز طر اجتماعی سرمایة ،یاجتماع های شبکه
 :شود یفرض م یقتحق یندر ا ،رو ینا. از  (Prajapati & Biswas, 2011)دارد 

 مثبت دارد. یرتأث هایفرانچایز عملکرد بر اجتماعی سرمایة: 2 ةیفرض
 

 :یریتیمد یتقابل
 حوزة ادبیات در ،وکارها کسب شکست یا یتدر موفق یریتیمد های یتقابل یتاهم براساس
 یریتیمد یتقابل .(Combs et al., 2004) است شده یادیز توجهعامل  ینا به یراهبرد مدیریت

 دهد میمد نظر قرار  یزیانتخاب فرانچا ینددر فرا فرانچایزوراست که  هایی از شاخص یکی
(Combs et al., 2011; Jambulingam & Nevin, 1999) .یاتدر ادب یریتیمد یتو قابل تخصص 

بهتر  عملکرد ارائةدر  وکارها کسباست که به  ارزشمندیو  یاباز منابع کم یکی یریتمد
 .(Combs et al., 2004) دنک یمنسبت به رقبا کمک 
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 و سازماندهی در ها آن توانایی و قابلیت میزان به وکار کسب یک در مدیریتی قابلیت

 نیز و رهبری و سرپرستی توانایی وظایف، هماهنگی و منابع سازماندهی کارکنان، انگیزش

. (Chandler & Hanks, 1994) دارد اشاره وکار کسب واحدهای در اختیار تفویض توانایی

 ؛است گرفته صورت عملکرد رب آن ثیرأت و مدیریتی های قابلیت نقش زمینةدر  یادیز تحقیقات

 های قابلیت که اند هکردمشخص  یقتحق یکدر  2006در سال  یزِرو فرِ یلیزمِر ،مثال برای

. (Merrilees & Frazer, 2006) شود می منجر وکارها کسبدر عملکرد  تفاوت به مدیریتی

 یرتأث ها آن اثربخشی و ییبر راهبردها، کارا فرانچایزی یک در مدیریتی های یتقابل ،درواقع

در  ،رو ینا از. (Hsu & Jang, 2009) شود میعملکرد  بهبود موجب یقطر یناز ا و گذارد می

 :شود یفرض م حاضر پژوهش

 مثبت دارد. یرتأث هایفرانچایز عملکرد بر مدیریتی قابلیت: 3 ةیفرض
 

 :محیطی یپذیر رقابت

 یک یریتمد یبرا یراه ینو بهتر فرد منحصربهراهبرد  یچه یی،اقتضا یتئور اساسبر

 یرتأث یو خارج یعوامل داخل ینتعامل ب و نداردو حصول عملکرد مطلوب وجود  وکار کسب

به  یزن 2011و همکاران در سال  مبزک .(Rauch et al., 2009) دارد ینهدر عملکرد به ییبسزا

. (Combs et al., 2011) انداشاره داشته یزهادر عملکرد فرانچا یطیعوامل مح یضرورت بررس

عوامل  ند،ا پراکنده جغرافیایی مختلف نقاط در شعب ،فرانچایز های سیستم درآنجاکه  از

 در یمحل بازارهایاست  ممکن که ایگونهبه ؛دارد ینهبه عملکرد ارائةدر  یادینقش ز یطیمح

 . ندنکو عملکرد مداخله  های فرانچایزی بین رابطة

که از راهبرد  است صنایعی ترین شایع ازو رستوران،  فود فستدر صنعت  وکار کسب محیط

از  یکی پذیریرقابت ینا .استفشرده  یاردر آن بس رقابت ین،بنابرا ؛ندک یاستفاده م یزفرانچا

 ،رو ینااز  .(Liao et al., 2003) شودیمحسوب م وکارها کسب یبرا یدفرصت و تهد منابع

 ایفا بهینه عملکرد ارائةدر  یاتیح ینقش یسازمان یاتو خصوص یطیمح یطشرا ینب تطابق

 .(Rauch et al., 2009) دنک می

 (Michael, 2003) یطیمح پذیری رقابت ،فود فست یعدر صنا زیاد پذیریرقابت براساس
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باال،  پذیری رقابت با هایی محیط در. دارد ها یفرانچایز عملکرد در مهمی گرانة مداخله نقش

و  سازی یبوم یزو ن یطمح ینا ازبا کسب دانش  تا دهد می امکان ها فرانچایزی بهجذب  یتظرف

 .(Jansen et al., 2005) دنبگذار نمایش به را یا ینهآن در واحدها عملکرد به یریکارگ به

 یک در. دنک می کمک بیشتر مشتری به دستیابی در ها فرانچایزی به سازی شبکه ،همچنین

 مدیریت با تا کند می کمک هافرانچایزی به نیز باال مدیریتی های قابلیت ،رقابتی محیط

 پژوهش در ،رو این از. دهند ارائه هاآن برای بهتری عملکرد رقبا به نسبت کاراتر و تر اثربخش

 :شود می فرض حاضر

 .دشومی عملکرد و فرانچایزی جذب ظرفیت بین رابطه دیلتع موجب پذیریرقابت: 4 فرضیة

 .دشومی عملکرد و فرانچایزی اجتماعی سرمایة بین رابطه تعدیل موجب پذیریرقابت: 5 فرضیة

 .دشومی عملکرد و فرانچایزی مدیریتی قابلیت بین رابطه تعدیل موجب پذیریرقابت: 6 فرضیة

 

 تحقیق روش
 همبستگی -توصیفی ها داده آوریدگر روش لحاظ از و کاربردی هدف نظر از تحقیق روش

 های پرسش. است شده استفاده پرسشنامه از پژوهش این در ها داده آوریجمع منظور به .است

 آماری جامعة. شد یلتعد و اصالح خبرگان سوی از پسس و طراحی موجود ادبیات از پرسشنامه

 منظور به. شود می 1394 سال در ایران فود فست بخش در فعال های فرانچایزی شامل مطالعه این در

و  ،استفاده شده های سیستم از پرسش نیز و اینترنتی جویو جست با تحقیق این آماری جامعة تهیة

 فرانچایزی 130 از ها داده آوری جمع مسئولیت ارشد کارشناسی دانشجویان از متشکل گروه یک

. داشت عهده بر ،بودند شده انتخاب ایران های فرانچایزی بین از ساده تصادفی صورت به که را

 طیف صورت به پرسشنامه های پرسش. رسید عدد 122 به استفاده مورد های پرسشنامه اساس، براین

 .است شده طراحی زیاد خیلی تا کم خیلی از لیکرت

 

 :متغیرها سنجش

 بر منطبق و 2002 سال در جورج و زهرا بندی دسته پیرو پژوهش این در جذب ظرفیت
 شناسایی، در ها فرانچایزی قابلیت و توانایی اساسبر ادبیات، از برگرفته های پرسش
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 اندازه فرانچایزی واحدهای در جدید اطالعات و دانش یربردا بهره و انتقال سازی، همسان
 مطالعه این در اجتماعی سرمایة ،تحقیق ادبیات اساسبر. (Jansen et al., 2005) است شده گرفته

 ها آن شرکای و آشنایان دوستان، مشتریان، و فرانچایزی بین قوی و ضعیف های گره اساسبر

 ،1994 سال در هانکز و چندلر مطالعة پیرو. (Pirolo & Presutti, 2010) است شده سنجیده
 انگیزش و سازماندهی در ها آن توانایی و قابلیت میزان اساسبر ها فرانچایزی مدیریتی قابلیت

 توانایی نیز و رهبری و سرپرستی توانایی وظایف، هماهنگی و منابع سازماندهی کارکنان،
 محیط در رقابت شدت اساسبر محیطی پذیری رقابت. است شده سنجیده اختیار تفویض

 ها آن بین قیمتی رقابت میزان و رقبا بین رقابت بودنباال میزان بازار، در رقبا تعداد محلی،
 با مقایسه در ها فرانچایزی نسبی عملکرد ،درنهایت .(Jansen et al., 2006) است شده سنجیده

 رقبا ریاس به نسبت شعبه ارزش رشد و نقدی جریان فروش، رشد خالص، سود اساسبر رقبا

 کردنمحدود با صنعت اثر ،پژوهش این در. (Dada & Watson, 2013) است شده سنجیده
 عملکرد بر احتمالی تأثیرگذار عامل دو عنوان به فعالیت ةسابق و فود فست حوزة به مطالعه

 .(Mellewigt et al., 2011) است شده کنترل ادبیات در فرانچایزی
 ترکیبی پایایی رایبض از ،AMOS22 افزار نرم از استفاده با متغیرها پایایی بررسی منظور به

 و 1 جدول به توجه با. است شده استفاده( 7/0 از تر بزرگ) کرونباخ آلفای و( 7/0 از تر بزرگ)

 منظور به. دارد مطلوبی پایایی پژوهش گرفت نتیجه توان می ضرایب این بودن مناسب براساس
 شده استفاده (AVE) شده استخراج معیار انحراف میانگین شاخص از نیز همگرا روایی تعیین

 بیانگر و است 5/0 از باالتر تغییر این در متغیرها برای شده استخراج معیار انحراف میانگین. است
 .(Fornell & Larcker, 1981) است آن باالی روایی

 
 کرونباخ آلفای و ترکیبی پایایی معیار، انحراف میانگین ضرایب. 1 جدول

 کرونباخیآلفاترکیبیپایایی AVEهاشاخص

 77/0 78/0 54/0 اجتماعی سرمایة
 85/0 87/0 53/0 جذب ظرفیت
 87/0 88/0 64/0 عملکرد
 86/0 88/0 64/0 محیطی رقابت
 87/0 87/0 63/0 مدیریتی قابلیت
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 میزان از معیارها انحراف از حاصل میانگین مجذور شود، می مالحظه 2 جدول در کهگونه همان

 .ندبرخوردار باالیی واگرای روایی از متغیرها این بنابراین، ؛است باالتر متغیر دو هر بین همبستگی

 
 *واگرا روایی .2 جدول

هاشاخص
سرمایة
اجتماعی

ظرفیت
جذب

محیطیرقابتعملکرد
قابلیت
مدیریتی

     74/0 اجتماعی سرمایة
73/0 56/0 جذب ظرفیت     
52/0 5/0 عملکرد  8/0    
007/0 2/0 محیطی رقابت  04/0  8/0  
5/0 53/0 مدیریتی قابلیت  49/0  03/0 8/0 

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

 

 ها یافته
 :شناختی جمعیت توصیف

 این از. اند بوده مرد ها آن درصد 92 و زن گویانپاسخ درصد 8 ،جمعیت فراوانی توزیع اساسبر

 و کارشناسی مدرک درصد 48 دیپلم، فوق مدرک درصد 2 دیپلم، مدرک درصد 45 بین

 .اند داشته دکتری و ارشد کارشناسی مدرک درصد 5 حدود

 

 :ها فرضیه آزمون

 (SEM) ساختاری معادالت روش از مطالعه این در ها داده تحلیل و تجزیه و ها فرضیه آزمون منظور به

 (,CFI=0/97مدل ینتناسب در ا یها شاخص استفاده شده است. 22AMOS افزار نرمو 

(CMIN/DF=1/37, GFI=0/97, RMSEA = 0/055 است مدل اجزای ینبرازش مناسب ب بیانگر. 

 برای بحرانی مقادیرو  معیار انحراف مسیر، ضرایب شود، می مشاهده 3در جدول  کهگونه همان

 گر مداخله اثر از غیر به ،96/1 از باالتر بحرانی مقادیر به توجه با .است شده ارائه ها مدل از یکهر

 فعالیت سابقةشده است.  تأیید ها یهفرض یرسا ،عملکرد و اجتماعی سرمایة بین رابطةبر  یرقابت یطمح

 .است نداشته ها فرانچایزی عملکرد بر معناداری اثر کنترل متغیر عنوان به نیز
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 ساختاری معادلة در بحرانی مقادیر و مسیر ضریب. 3 جدول

مسیرمدل
ضریب
مسیر

انحراف
معیار

مقادیر
 R squareبحرانی

 89/2 1/0 288/0 عملکرد   جذب ظرفیت 1

3/0 
 03/2 09/0 19/0 عملکرد   اجتماعی سرمایة
 48/2 11/0 285/0 عملکرد   مدیریتی قابلیت
 36/0 03/0 011/0 عملکرد   فعالیت سابقة

 35/0 53/2 07/0 18/0 عملکرد       محیطی رقابت*  جذب ظرفیت 2
 32/0 59/1 067/0 105/0 عملکرد      محیطی رقابت*  اجتماعی سرمایة 3
 38/0 05/3 07/0 21/0 عملکرد      محیطی رقابت*  مدیریتی قابلیت  4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تحقیق نهایی مدل. 1 شکل
 

 تأثیر هافرانچایزی مدیریتی قابلیت و اجتماعی سرمایة جذب، ظرفیت ،1 شکل اساسبر

 اجتماعی سرمایة متغیر از غیر به نیز محیطی رقابت و دارد هاآن عملکرد بر معناداری و مثبت
 با هایی فرانچایزی باال، پذیری رقابت با هایی محیط در ترتیب، این به. ندنک می تشدید را رابطه این

 .دهند می بروز خود از رقبا به نسبت بهتری عملکرد مدیریتی قابلیت و باالتر جذب ظرفیت
 

 گیری نتیجه و بحث
. است شده استفاده فرانچایز راهبرد از وکارها کسب و صنایع از بسیاری در اخیر، های سال در

 انجام زمینه این در را متعددی تحقیقات و اند نبوده غافل فرانچایز حوزة از محققان اساس، براین

 رقابت محیطی
288/0 

19/0 

285/0 

18/0 10/0 

01/0 

21/0 
 ظرفیت جذب

اجتماعیسرمایة   

 قابلیت مدیریتی

 عملکرد

فعالیتسابقة   
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 فرانچایزی رویکرد زمینة در است، بوده ورزیفرانچا منظر از تحقیقات این بیشتر هرچند. اند داده

 بهبود در فرانچایزی های قابلیت انکار غیرقابل نقش به توجه با. است گرفته صورت اندکی تحقیقات

 .است شده بررسی ها آن عملکرد بر ها فرانچایزی با مرتبط عوامل تأثیر تحقیق این در ،عملکرد

 عملکرد بر جذب ظرفیت مثبت تأثیر بیانگر و پیشین هاییافته با منطبق پژوهش این نتایج

. (Lev et al., 2009; Bergh & Lim, 2008; Segarra-Ciprés et al., 2014) است فرانچایزی

 وکار کسب با مرتبط جدید دانش و اطالعات تا دنکمی کمک فرانچایزی به جذب ظرفیت

 را هاآن خود، تجاری واحد در جدید اطالعات این همانندسازی با و کند دریافت را خود

 از را جدید دانش و اطالعات تنها نه یفرانچایز. شود عملکرد بهبود موجب و بگیرد کار هب

 (Cohen 1«دربان» یک همچون نیز خود بلکه ،دنک می دریافت ها فرانچایزی سایر و فرانچایزور

& Levinthal, 1990( با راستا هم همچنین،. کند اخذ محلی محیط از را اطالعات تواند می 

 ،درواقع. شودمی رابطه این تعدیل موجب محیطی پذیریرقابت 2005 سال در یانسن های یافته

 با و دوش منطبق شرایط با بهتر رقابتی هایمحیط در سازدمی قادر را فرانچایزی جذب قابلیت

 در هرچند ،1 شکل مطابق. یابد دست رقبا به نسبت بهتری عملکرد به ،هاآن کارگیری به

 این د،شومی ها فرانچایزی عملکرد دبوبه موجب جذب ظرفیت هم پایین رقابت با هایی محیط

 .دارند بیشتری عملکرد بهبود هافرانچایزی و دوش می تشدید باال رقابت با هایی محیط رد رابطه
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 در محیطی رقابت گرمداخله نقش. 2 شکل
 عملکرد و اجتماعی سرمایة رابطة
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 رقابت محیطی باال

 رقابت محیطی پایین

 پایین              ظرفیت جذب             باال

 در محیطی رقابت گرمداخله نقش. 1 شکل
 عملکرد و جذب ظرفیت رابطة



1395 زمستان، 4 شمارة ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      626  

 هافرانچایزی عملکرد بر مطالعه این در اجتماعی سرمایة گرفته، صورت تحقیقات با راستا هم

 ،درواقع. (Chien, 2014; Keh et al., 2007; O'Cass & Weerawardena, 2010) دارد مثبتی تأثیر

 فراهم فرانچایزی برای را ارزشمندی منابع آشنایان و دوستان مشتریان، با گره و شبکه ایجاد

 (,.Florin et al دنکمی کمک عملکرد بهبود و مشتریان به بیشتر دسترسی در هاآن به و سازد می

 ایجاد د،نکمی کمک مدت کوتاه عملکرد به فرانچایزور برند تحت فعالیت که درحالی. )2003

 در بلندمدت عملکرد بهبود موجب شود می تقویت اجتماعی سرمایة با که مشتری وفاداری

 تأثیرگذار نقشی محیطی رقابت ،2 شکل مطابق. (Hormiga et al., 2011) شودمی هافرانچایزی

 و دونش فعال شدت به حوزه این در نیز رقبا سایر است ممکن یعنی کند؛ نمی ایفا رابطه این در

 .دنشو رقابتی هایمحیط در قابلیت این توازن عدم ایجاد از مانع

 فرانچایزی به مدیریتی هایقابلیت ،(Felício et al., 2014) همچون پیشین هاییافته بر منطبق

. شودمی هاآن عملکرد بهبود موجب و کند می کمک شعب کارای و اثربخش مدیریت در

 اجرای ها،برنامه توسعة با تا سازد می قادر را فرانچایزی شعبه، یک در مدیریتی قابلیت ،درواقع

 ارتقا را عملکرد مطلوبی نحو به کارکنان رهبری و فعالیت در هماهنگی ایجاد نیز و راهبردها

 صورتدر و دارد باالتری اثربخشی رقابتی هایمحیط در قابلیت این ،3 شکل اساسبر. بخشد

 و بهتر هدایت در را افراد مدیریتی هایقابلیت رقابت، شدت و ناهماهنگی و مشکل بروز

 .دنک می ککم ها فعالیت هدفمندتر همچنین
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 رقابت محیطی باال 

 رقابت محیطی پایین

 پایین             قابلیت مدیریتی           باال

 رابطة در محیطی رقابت گرمداخله نقش. 3 شکل

 عملکرد و مدیریتی قابلیت
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 و هافرانچایزی ،محققان برای کاربردی نکاتی حاوی پژوهش، این هاییافته

 به ،پایین به باال رویکردی اتخاذ از حوزه این محققان توجه ،پژوهش این در. ستهافرانچایزور

 در فرانچایزورها به مطالعه این هاییافته. شود می داده سوق مطالعات در فرانچایزی رویکرد سمت

 همچنین،. دنکمی شایانی کمک فرانچایز نمایندگی اخذ برای افراد صالحیت بررسی

 یک در را ها آن ،هافرانچایزی عملکرد بر تأثیرگذار عوامل از آگاهی با توانند می فرانچایزورها

 تحقیق این نتایج عالوه، به. ببرند باال نیز را خود مجموعة کلی عملکرد و کنند تقویت سیستم

 به فقط را آن شودمی موجب و سازد می وادار نامطلوب ملکردع در بیشتر تأمل به را هافرانچایزی

 دنک می کمک هاآن به پژوهش این ،درواقع. ندانند معطوف سیستم یک در فرانچایزور خدمات

 این در بیشتری گذاریسرمایه اجتماعی، سرمایة و مدیریتی جذب، هایقابلیت اهمیت به توجه با

 بتوانند تا باشند داشته باالیی جذب ظرفیت باید سیستم یک در هافرانچایزی .باشند داشته زمینه

بر عالوه. گیرند کار هب خود وکار کسب در و کنند جذب خوبی به را محیطی اطالعات و دانش

 دبتوان و باشد داشته کارکنان انگیزیش و مدیریت نحوة به ای ویژه اهتمام باید فرانچایزی یک ،این

 ،مالی های محدودیت به توجه با. دنک هدایت سازمانی مقصود به دستیابی راستای در را ها آن

 به دستیابی در هافرانچایزی به کنونی، مشتریان ویژه به آشنایان، و دوستان با اجتماعی شبکة توسعة

 در ذکرشده مسائل ةویژ اهمیت به باید زمینه این در همچنین،. دنک می کمک بیشتر مشتریان

 .شود توجه فشرده و رقابتی هایمحیط

 توصیه ،رو این از. است بوده رو هروب هاییمحدودیت با تحقیقات سایر همچون تحقیق این

 منتسب عوامل تأثیرو نیز  ،نیز بررسی شده صنایع سایر در عوامل این آتی تحقیقات در شودمی

 کهگونه همان. شود بررسی عملکرد در فرانچایزی و فرانچایزور بین رابطة نیز و فرانچایزور به

 ،شد بررسی راهبردی مدیریت نگرش طریق از ها فرانچایزی عملکرد تحقیق این در شد، مطرح

 تحقیقات در جغرافیایی، مختلف نقاط در فرانچایزی هایفعالیت ةگستر به توجه با رو این از

 و مداری مشتری چون عواملی نیز و کرد اتخاذ را یدیگر های نگرش توان می حوزه این در آتی

 .کرد بررسی را کارآفرینانه رفتارهای
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