
 

Journal of 
Improvement Management 

 

Vol. 10 No. 3, Autumn 2016 (Serial 33) 
 

 
Analyzing the Applicability of the Chandlerian Organizational 

Capability Framework for Small and Medium Technology Based 

Organizations: (Case Study of an Iranian Fund) 
 

Ebrahim Souzanchi Kashani
11

, Seyed Ali Fatemi Khorasgani
2
 

1- Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of 

Technology, Tehran, Iran. 

2- MSc in Business Administration, Faculty of Management and Economics, Sharif University 

of Technology, Tehran, Iran. 
 

Abstract: 
In this article we tried to analyze the effects of organizational capabilities presented by 

Chandler - especially managerial and marketing capabilities - on success of small and 

medium technology based firms. For this purpose, experiences of four small and medium 

technology based firms - which applied for guarantee letters of an Iranian credit guarantee 

fund - have been studied. Results of this analysis show that two out of four firms was nearly 

close to guarantee letter default, and both of these two firms had important defects in their 

managerial and marketing capabilities. So we can conclude that beside other Chandlerian 

organizational capabilities, managerial and marketing capabilities are important in survival 

and success of small and medium technology based firms. For this reason, financial 

institutions and science and technology policy making institutions should consider managerial 

and marketing capabilities situation and improvement, in their interactions with small and 

medium technology based firms. 
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هاي کوچک و هاي سازمانی چندلر براي شرکتتحلیل کارآیی چارچوب توانمندي
  )مطالعه موردي یک صندوق ایرانی( آوري محورمتوسط فن

  
  ) 30/09/1395: تاریخ پذیرش 11/04/95: تاریخ دریافت(  

   
  2، سیدعلی فاطمی خوراسگانی* 1ابراهیم سوزنچی کاشانی

  
 

  چکیده
بازاریابی بـر  هاي مدیریتی و  هاي سازمانی معرفی شده توسط چندلر، خصوصاً توانمندي است تاثیر توانمندي در مقاله حاضر تالش شده

آوري بدین منظور تجربه چهار بنگاه کوچک و متوسط فـن . آوري محور مورد بررسی قرار گیردهاي کوچک و متوسط فن موفقیت بنگاه
نتایج حاصل از . اند، مورد مطالعه قرار گرفته است نامه نموده محوري که از یک صندوق ضمانت اعتبار ایرانی، اقدام به درخواست ضمانت

نامه پیش رفتند و همین دو بنگاه نیز در  دهد که دو مورد از چهار بنگاه مطالعه شده تا آستانه واخواست شدن ضمانت بررسی نشان میاین 
هاي بازاریابی و مدیریتی نیز در کنار  توان نتیجه گرفت توانمندي بنابراین می. اند هاي مدیریتی و بازاریابی با چالش مواجه بوده توانمندي

به همین دلیـل افـزایش   . هاي کوچک و متوسط فن آوري محور موثر هستند هاي سازمانی چندلر در بقا و موفقیت بنگاه وانمنديسایر ت
ها، منوط بـه توجـه ایـن نهادهـا بـه وضـعیت        گونه شرکت گذار علم و فناوري با این اثربخشی تعامل نهادهاي مالی و نهادهاي سیاست

  .ها است ها و بهبود این توانمندي ی بنگاههاي مدیریتی و بازاریاب توانمندي

  :واژگان کلیدي
 .هاي بازاریابی هاي مدیریتی، توانمندي هاي سازمانی، توانمندي آوري محور، تامین مالی، توانمنديهاي کوچک و متوسط فن بنگاه
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  مقدمه  - 1

هاي جدید  ها و قابلیت ي ایده منبعی ضروري براي توسعه عنوان بهمحور، آوريهاي کوچک و متوسط فن بنگاه
کنند،  هاي اقتصادي و به دلیل نقش حیاتی که در بسیاري از کشورهاي دنیا ایفا می ي سیستم در توسعه
ترین  ، بزرگها گرفته بر روي این بنگاه براساس مطالعات متعدد صورت. گیرند قرار می توجه موردهمواره 

هایی که  یکی از روش]. 2[ص در مراحل رشد اولیه، دسترسی به منابع تامین مالی است خصو مشکل آنها، به
ها و نهادهاي ضمانت اعتبار  اند، انواع مختلف برنامه یافته هاي اخیر در بسیاري از کشورها توسعه در سال

  .اند بوده
تصار صندوق الف نامیده اخ که در این مقاله به(آوري در کشور ایران، یک صندوق غیردولتی پژوهش و فن

هاي کوچک و متوسط  ، از اولین نهادهاي مالی در کشور است که اقدام به اعطاي ضمانت به بنگاه)شود می
بر سیستم ارزیابی و اعتبارسنجی خود تاکنون حجم   این صندوق با تکیه. است فن آوري محور کرده

بنابر ادعاي مدیران . است محور، صادر کردهوريآهاي کوچک و متوسط فن نامه براي بنگاه توجهی ضمانت قابل
هاي صادره توسط این صندوق موفق  نامه ي ضمانتهاي صندوق الف، تاکنون همه ارشد و سوابق فعالیت

  .اند ها واخواست نشده اند و هیچ موردي از آن بوده
این ادعا را با  سازمانی چندلرهاي  با این حال مقایسه مدل ارزیابی و اعتبارسنجی صندوق با ادبیات توانمندي

هاي مزبور ندارد و  هاي بازاریابی و مدیریتی شرکت صندوق توجهی به توانمندي. کند ابهامی جدي مواجه می
ها از ضروریات  رسد این توانمندي نظر می که به است؛ در حالی مدعی است همواره با موفقیت همراه بوده

هاي کوچک و متوسط  هاي سازمانی چندلر در مورد شرکت منديترتیب، یا توان بدین. هاست موفقیت شرکت
وسیله  محور صادق نیست و چارچوب جدیدي بدین منظور باید توسعه یابد؛ یا در تجربیات ادعاشده به فن آوري

  . صندوق الف مشکالتی وجود دارد که نیازمند واکاوي و بررسی دقیق تر است
چارچوب توانمندي هاي چندلر و مدل رشد وي براي بنگاه هاي این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که 

هاي هاي کمی بر روي قابلیت کاربرد این چارچوب بر موفقیت شرکتبزرگ توسعه یافته است و پژوهش
صورت خاص، بررسی این چارچوب در بستر کشور و علی الخصوص به. کوچک و متوسط صورت گرفته است

تنها یک پژوهش با . آوري برتر، صورت نگرفته استهاي با فنحوزه هاي کوچک و متوسط دربراي شرکت
هاي درونی این چارچوب و نقش آنها در موفقیت و رشد مفروض گرفتن وجود این چارچوب، به بررسی مولفه

هاي زدن میزان صدق چارچوب توانمندي دنبال محک مقاله حاضر، به]. 1[ها پرداخته است این نوع شرکت
کردند، محور مزبور است که با صندوق ضمانت الف کار می آوريهاي کوچک فن ، در شرکتلرسازمانی چند

  .عنوان یک مثال به ظاهر نقض، در نظر گرفته شده استکه این مورد به
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  پیشینه پژوهش - 2

  هاي کوچک و متوسط فن آوري محور اهمیت بنگاه - 1- 2
سه کارکرد اساسی و متمایز این . کنند اقتصاد ایفا میي کوچک و متوسط، کارکردهاي مهمی در ها بنگاه
  ]:41[اند از  ها عبارت بنگاه

 هاي جدید هاي اقتصادي قدیمی به بخش منابع انسانی، از بخش خصوصاًتخصیص مجدد منابع و  .1
 هاي جدید به بازار آوريتسریع ورود فن .2
  .هاي کارآفرینی را دارند ایجاد انگیزش در افرادي که توانایی .3

ها،  این بنگاه. هاي کوچک و متوسط هستند محور نوع خاصی از بنگاهآوريهاي کوچک و متوسط فن گاهبن
و  اند شده جادیاآورانه، ي اختراع یا نوآوري فن چندان زیاد، هستند که بر پایه هایی مستقل با سن نه بنگاه

آوري محور با هاي کوچک و متوسط فن بنگاهي  در مقایسه]. 16[آورانه را در بردارند هاي اساسی فن ریسک
  ]:14[یی هستند شناسا قابلهاي کوچک و متوسط، چهار ویژگی خاص زیر  بنگاه

 .عدم قطعیت زیادي دارند و ناظر به بلندمدت هستند تاًیماههاي پژوهش و توسعه باال که  هزینه .1
 .دارند ، فرصت موفقیت کمیموقع بهگذاري و تامین مالی  در صورت عدم سرمایه .2
 آوريکارآفرینان مبتنی بر فن .3
 پتانسیل ایجاد تحول در بازار و اجتماع .4

  هاي کوچک ومتوسط فن آوري محور و ابزار ضمانت اعتبار مشکل تامین مالی بنگاه - 2- 2
دلیل عمده این ]. 18[آوري و نوآوري است آوري، تامین مالی توسعه فنیک مشکل مهم در مدیریت فن
. شود ها می ي پتانسیل این بنگاه هاي کوچک و متوسط است که مانع توسعه مشکل، کمبود اعتبار رسمی بنگاه

وام و سرمایه به حد فراوان و وجود نهادهاي قانونی، همچنان دسترسی  باوجوداست که حتی  مشاهده شده
هاي مختلف در سرتاسر  به همین دلیل، دولت]. 32[ن مالی محدود است به تامی هاي کوچک و متوسط بنگاه

ها، مستقیم  درگذشته، این فعالیت. اند هاي کوچک و متوسط مدنظر داشته هاي حمایتی براي بنگاه دنیا، فعالیت
را  ها، یک بازار جدید جاي از بین بردن محدودیت این عمل، به. اي بوده است هاي یارانه و از طریق برنامه

به همین دلیل، در نیمه . ها نشد وري در تخصیص منابع بانک ایجاد کرد که ناکارآمد بود و باعث افزایش بهره
در  هاي کوچک و متوسط بنگاهعنوان ابزاري کارا براي کمک به  هاي ضمانت اعتبار به برنامه 1990دوم دهه 

کشور بیش  100 باًیتقر، در درمجموع]. 3[شد ها شناسایی  بازارهاي اعتباري و تامین منابع مالی توسط دولت
  ].17[است   برنامه ضمانت اعتبار انجام شده 2250از 

در تامین مالی از طریق نهادهاي مالی مرسوم  هاي کوچک و متوسط بنگاهسه دلیل عمده براي عدم موفقیت 
  ]:32[وجود دارد 

 عدم تقارن اطالعاتی .1
 شده زیاد و ریسک ادراك هاي کوچک و متوسط بنگاهحجم  هاي کم هاي اجرایی زیاد وام هزینه .2
 کمبود وثیقه .3
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نامه،  هاي کوچک و متوسط و صدور ضمانت هاي ضمانت اعتبار از طریق ارزیابی و اعتبارسنجی بنگاه برنامه

 هاي کوچک و متوسط بنگاهحل براي مشکل تامین مالی  عنوان یک راه توانند به با غلبه بر مشکالت باال، می
  ].23[ند مطرح شو

  ابعاد توانمندي در سطح بنگاه - 3- 2
  تعریف توانمندي - 1- 3- 2

ي مفاهیم منبع و توانمندي در  نگاه به بنگاه از منظر منابع در دسترس آن، نگاهی است که منجر به توسعه
عوامل اصلی  عنوان بههاي بنگاه  ، منابع و توانمندي)1RBV(در دیدگاه مبتنی بر منبع . سطح بنگاه شد

ها  صورت غیریکنواخت بین بنگاه این منابع که به. شوند ي مزیت رقابتی بنگاه شناخته می کننده تعیین
ي  کننده در این دیدگاه چهار ویژگی زیر در منابع تعیین. ]5[  ، غیرقابل جابجایی نیز هستنداند شده عیتوز
  ]:47[هستند » میزان سود مورد انتظار بنگاه«و » چگونگی انتخاب بنگاه توسط بازار براي ورود به آن«

 ارزشمند بودن .1
 کمیاب بودن .2
 غیرقابل تقلید بودن .3
 غیرقابل جایگزین بودن .4

البته براي بقا و موفقیت یک بنگاه، در کنار مزیت در برخورداري از منابع، استفاده بهتر از منابع نسبت به سایر 
هایی است  مندي از توانمندي ي مناسب از منابع بهره استفاده ي الزمه درواقع]. 33[است  ازیموردنها نیز  بنگاه

  :دو شرط که یدرصورتتوانمندي ]. 12[سازد  که بنگاه را از دیگران متمایز می
 قابل معامله نبودن توانمندي: غیرقابل جابجایی بودن .1
 برداري نبودن توانمندي قابل تقلید و کپی: و غیرقابل تقلید بودن .2

  ].34[تواند یک مزیت رقابتی مداوم را براي بنگاه ایجاد کند  میرا داشته باشد، 
و  21[دهند  قرار می مورداستفادهجاي یکدیگر  را به» iشایستگی«و » توانمندي«اکثر نویسندگان دو واژه 

کند که تمایز بین توانمندي و شایستگی، به غناي فهم از چگونگی رشد  ، تانزلمن ادعا میحال نیباا]. 22
او براي تمایز این دو مفهوم شانزده معیار ]. 46[کند  ها، مناطق و کشورها در طول زمان کمک می بنگاه

ها شامل افزایش دسترسی به منابع، مانند نیروي کار  کند که شایستگی کند و تاکید می مشخص می
روند و افزایش دسترسی  فراتر می قدم کها ی توانمندي که یدرحالهاي پیشرفته، است؛  آوريدیده و فن آموزش

این تمایز منجر . گیرد قرار می مورداستفادهها  هایی که منابع در آن شوند؛ یعنی حوزه به خدمات را نیز شامل می
، براي رشد )اند شده  انباشتهکه عموماً در منابع انسانی (ها  یابی به شایستگیشود که دست به فهم این نکته می

  ].46[ها نیاز است  اي تکمیلی بر روي توانمنديه گذاري کافی نیست و سرمایه
  

                                                        
١ Resource-Based View 
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  هاي سازمانی و اجزاي آن توصیف توانمندي - 2- 3- 2

بارتون پیشنهاد - براي نمونه، لئونارد. داده است رخهاي سازمانی مطالعات مختلفی  پیرامون اجزاي توانمندي
هسته ) هاي فنی ده در قالب سیستمش شده در افراد یا توزیع انباشته(هاي دانشی  ها و پایه دهد که مهارت می

این ابعاد شامل . دهند ها هستند؛ اما ابعاد سازمانی مشخصی این هسته را تحت تاثیر قرار می توانمندي
 صیتخصهاي  ، هنجارها و ارزش)هاي رسمی و غیررسمی خلق دانش مانند روش(هاي مدیریتی  سیستم

همچنین، مطالعه ]. 28[هستند ) ر برابر خبرگی بازاریابیمانند خبرگی فنی د(به انواع مختلف دانش  شده داده
]. 13[دهد  ها نشان می جزئی از توانمندي عنوان بهها یا فرآیندها را  ها و روتین تجربی آیزنهارت و مارتین تیم

هاي  تر از اجزاي سازمانی و فنی باشند و ویژگی ها گسترده رسد که دامنه اجزاي توانمندي می به نظر، واقع در
بنابراین، کیفیت رهبري و کارآفرینی، بصیرت و قضاوت . گیرد شخصیتی افراد، خصوصاً مدیران را نیز دربر می

ها به  خ مناسب به آنهاي تغییر و پاس ها براي درك و تحلیل محرك به بنگاه کمک کردننقشی کلیدي در 
  ].43و  4[کند  هاي موجود ایفا می کمک چیدمان مجدد دارایی

تواند توانمندي پیشرو باشد تا در کنار آن  هاي یک بنگاه، توانمندي تحقیق و توسعه می از بین توانمندي
ي موفقیت بنگاه  نهزمی) تولید، خرید، بازاریابی، حقوقی(هاي بنگاه  هاي مکمل در سایر فعالیت توانمندي باوجود

داده در بنگاه سود کسب  هاي رخ تواند از نوآوري هاي مکمل، بنگاه می توانمندي نیا باوجود]. 29[را فراهم کند
  ].44[کند 

. اند قرارگرفته موردتوجهآورانه هاي فن هاي سازمانی، توانمندي بر این مبنا، از بین انواع توانمندي
شوند بنگاه بتواند ظرفیت تولید خود را پر کند و به قدرت رقابت خود تبدیل  آورانه باعث میهاي فن توانمندي

ي، تولید و گذار هیسرماي توانمندي  آورانه به سه دستههاي فن بندي، توانمندي در یک تقسیم]. 6[کند 
  ].26[شود  بندي می سازي تقسیم ارتباطات و شبکه
نیز در کمک به تحلیل ابعاد آن بسیار  1یک عامل مختص به سازمان عنوان بههاي سازمانی  توصیف توانمندي

]. 38[هاي مختص به سازمان، حداقل به قدمت مطالعات سلزنیک است  سابقه بیان توانمندي. مفید است
متقدمین این حوزه، مدلی قدرتمند از یادگیري سازمانی توسعه دادند که در آن  عنوان بهسیرت و مارچ نیز 

  ].11[شدند  ها دیده می حافظه سازمان و زیربناي توانمندي عنوان بهملیاتی استاندارد فرآیندهاي ع
در نگاه او . هاي سازمانی نقش بسزایی داشت چندلر از کسانی است که در گسترش و ترویج مفهوم توانمندي

شمندتر از انبارها، هاي تولید، بازاریابی، مهندسی، علمی و مدیریتی بسیار ارز دیده با مهارت نیروهاي آموزش
البته براي تبدیل ]. 9[هاي سازمانی مهم هستند  ها براي توانمندي این مهارت. واحدهاي تولید و دفاتر هستند

. ها در فرآیند یادگیري سازمانی یکپارچه شوند هاي سازمانی نیاز است مهارت ها به توانمندي مهارت
هاي تولیدي متعددي برخوردار بودند؛ اما در تبدیل این  هاي قرن بیستم از مهارت ها در میانه بریتانیایی

  ].27[هاي سازمانی ناموفق بودند  ها به توانمندي مهارت

                                                        
١ organization-specific 
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برمبناي همین نگاه، در ادامه مفاهیم توانمندي و یادگیري سازمانی با یکدیگر ترکیب شدند و اهمیت و 

براي ]. 42[قرار گرفتند  مورداستفاده هاي اقتصاد خرد نیز برجستگی فراوانی پیدا کردند و حتی در تحلیل
محل ذخیره  عنوان بههاي سازمانی را  نمونه، نلسون و وینتر از این ترکیب استفاده کردند و ایده روتین

  ].30[، مختص به هر سازمان دانستند 1هاي چگونگی دانش
در نگاه او، . کند ان میهاي سازمانی را بی چندلر در دو کتاب آخر خود چارچوب مفهومی منسجمی از توانمندي

بنگاه، و بازارهاي تحت  مورداستفادههاي  آوريها، داراي ارتباط تنگاتنگی با محصوالت بنگاه، فن توانمندي
. شوند سازمانی نهادینه می تاروپودشوند و در  ها در طول زمان آموخته می این توانمندي. فعالیت بنگاه هستند

  ]:8و  7[اي و مدیریتی هستند  نی، وظیفهها مشتمل بر سه نوع ف این توانمندي
علمی و مهندسی موجود و جدید » دانش«کار بستن هایی که از طریق به توانمندي: هاي فنی توانمندي .1

 .شود آموخته می
ها داراي ارتباط تنگاتنگی با محصوالت بنگاه هستند که خود  این توانمندي: اي هاي وظیفه توانمندي .2

 :هاي زیر هستند توانمنديي  رندهیدربرگ
 که بتوان یک نوآوري را به یک محصول تجاري براي فروش  براي آن: اي هاي توسعه توانمندي

المللی تبدیل نمود، نیاز به دانش، توانایی و مهارتی است که در مورد هر  در بازارهاي ملی و بین
 .محصول، متفاوت است

 آالت  ي ماشین اندازي و اداره راه«موختن چگونگی ها حاصل آ این توانمندي: هاي تولید توانمندي
استخدام و آموزش نیروي کار الزم براي کار با «و » و تجهیزات تولید انبوه یک محصول جدید

تري را نیز  اهمیت هاي مشابه اما کم در این میان، توانمندي. است» آالت و تجهیزات این ماشین
 .مشاهده نمود» خرید انبوه مواد اولیه«توان در مورد  می

 ها حاصل یادگیري در مورد ماهیت بازار محصول و  این توانمندي: هاي بازاریابی توانمندي
 .یابی به این بازار استچگونگی ایجاد یک سیستم توزیع گسترده براي دست

 است و براي ي مدیریت بنگاه بنا شده ي دانش و تجربه هیبر پاها،  این توانمندي: هاي مدیریتی توانمندي .3
ها، براي مدیریت کردن واحدهاي این توانمندي. آور الزامی است گیري و بقاي یک بنگاه سود شکل

ها، و همچنین هماهنگ کردن جریان کاال از تامین  اي، یکپارچه کردن این فعالیتعملیاتی وظیفه
، باید آموخته فروشان و مشتریان نهایی هاي تولید و توزیع تا خرده کنندگان مواد اولیه به سمت فرآیند

 .شوند

                                                        
١ know-how 
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  هاي سازمانی از نگاه چندلر گانه توانمندي ابعاد سه - 1شکل 

  هاي کوچک و متوسط هاي سازمانی در بنگاه توانمندي - 3- 3- 2
هاي کوچک و متوسط، توانمندي نوآوري است  شرکت عملکردهاي کلیدي براي بهبود  یکی از توانمندي

هاي کوچک و متوسط در اجراي موفق و تسهیل فرآیندهاي  برخورداري از توانمندي نوآوري به بنگاه]. 36[
هاي کوچک و متوسطی که از  بنگاه]. 31[کنند  توسعه، ارزیابی و تحقق نوآوري در محصول کمک می

که امکان عملکرد  برخوردارندر قیاس با رقباي خود از یک ضلع رقابتی توانمندي نوآوري برخوردار هستند، د
عموماً از کمبود منابع رنج  کهنیبااهاي کوچک و متوسط  بنگاه]. 36[کنند  ها فراهم می برتر را براي آن

اي ه ی بنگاهچابککوچکی و ]. 45[هایی دست یابند  توانند به موفقیت این توانمندي می بر هیتکبرند، با  می
 سرعت بهپذیري، محصوالت جدید را  کند که با انعطاف ها فراهم می کوچک و متوسط، این امکان را براي آن

  ].40[گو باشند به بازار معرفی کنند و نیاز در حال تغییر مشتریان را پاسخ
. گرفته استقرار  موردتوجههاي کوچک و متوسط نیز بسیار  نقش توانمندي یادگیري در موفقیت بنگاه

هاي ناموفق  دهد نیازهاي آموزشی کارکنان را تشخیص دهد؛ فعالیت توانمندي یادگیري به بنگاه امکان می
هاي آتی  ها را به فعالیت هاي گذشته درس بگیرد و این درس قرار دهد؛ از تجربه لیوتحل هیتجزبنگاه را مورد 

توانمندي یادگیري یک ]. 15[بیاموزد هاي سازمان را  هاي جدید و مرتبط با فعالیت مرتبط سازد؛ و دانش
تر، و  آید که امکان تشخیص بهتر، سریع می حساب بههاي کوچک و متوسط  پذیري بنگاه فاکتور مهم در رقابت

همچنین، توانمندي یادگیري، به ]. 35و 39[کند  ها را فراهم می هاي بازار و واکنش به آن تر سرنخ ارزان
هاي جدید براي ارتباط با مشتري  ها و شبکه ها، کانال کند تا استراتژي هاي کوچک و متوسط کمک می بنگاه

  ].39[شناسایی کند و خود را از سایر رقبا متمایز سازند 

توانمندي هاي  
سازمانی

توانمندي هاي  توانمندي هاي فنی
وظیفه اي

توانمندي هاي  
توسعه اي

توانمندي هاي تولید

توانمندي هاي  
بازاریابی

توانمندي هاي  
مدیریتی
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هاي کوچک و  توانایی بنگاه در مدیریت فرآیندهاي مدیریتی نیز در بنگاه عنوان بههاي سازمانی  توانمندي

بر این مبنا فرآیندهایی که منجر به اعمال نظر مدیریت در . متوسط مورد بررسی قرار گرفته است
هاي کوچک و متوسط  سزایی بر موفقیت بنگاهشوند، تاثیر به هاي مختلف می گیري و کنترل فعالیت تصمیم
ها، خصوصاً، بر فرآیندهاي کالن بنگاه مانند بازاریابی، توسعه محصول و تولید  این تاثیرگذاري]. 14[دارند 

عنوان توانایی سازمان در خلق هاي سازمانی به برخی از محققین از این قبیل توانمندي. قابل رصد هستند
  ].25[کنند  ها نیز یاد می هاي سازمانی مناسب و مدیریت اجراي آن روتین

هایی  هاي کوچک و متوسط، توانمندي هاي سازمانی بنگاه توان گفت در ادبیات توانمندي مجموع میدر 
هاي سازمانی الزم  چارچوب جامعی جهت برشمردن تمام توانمندي حال نیباا. اند موردي تحلیل شده صورت به

ا چه میزان چارچوب ي مشخص نیست ترو نیازااست و  هاي کوچک و متوسط ارایه نشده  براي موفقیت بنگاه
صورت موردي بر نکاتی نظیر توانمندي  ها صادق است؛ اگرچه به هاي سازمانی چندلر براي این بنگاه توانمندي

  .است ها تاکید شده یادگیري در آن
  
  طرح پژوهش - 3

  چارچوب پژوهش - 1- 3
میزان صدق شده در بخش مرور ادبیات و هدف اصلی پژوهش، یعنی بررسی  با توجه به توضیحات ارایه 
آوري محوري که به ادعاي صندوق الف، همگی در هاي کوچک و متوسط فنچارچوب چندلر براي شرکت

بررسی تجربه صندوق مزبور، سوال اصلی این پژوهش این است که تا  دنبال بهاند و بازپرداخت وام موفق بوده
اند، واجد اهمیت کردهه با آن کار میهایی ک هاي مدیریتی و بازاریابی در موفقیت شرکتچه میزان توانمندي

تجربی مورد بررسی  صورت به، این نکته الذکر فوقهاي  عبارت دیگر، با مطالعه موردي از شرکتبه. بوده است
هاي مورد مطالعه چگونه است و آیا  هاي مدیریتی و بازاریابی در شرکت که وضعیت توانمندي ردیگ یمقرار 

اند یا خیر؟ از این طریق مشخص مهم بوده ها آنها در موفقیت  توانمندي ها، این خود این شرکت زعم به
که آیا چارچوب چندلر براي این حوزه نیز صادق بوده است یا اینکه بنا بر ادعاي صندوق الف، این دو  شود یم

  ها در کسب درآمد و بازپرداخت وام خود نداشته است؟ نوع توانمندي تاثیر خاصی در موفقیت شرکت
هاي سازمانی چندلر، شناختی عمیق از  آن است که به کمک چارچوب توانمندي دنبال بهبراین، این پژوهش بنا

   هاي مورد مطالعه هاي بازاریابی و مدیریتی، در بنگاه هاي سازمانی، با تاکید بر توانمندي وضعیت توانمندي
توان گفت که این پژوهش، یک  لیل، میبه همین د. ها بر موفقیت را بسنجد دست آورد و چگونگی تاثیر آنبه

  .تحقیق کیفی تجربی و کاربردي است
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  روش پژوهش - 2- 3

  ]:48[داند  رابرت ین در مطالعات خود، سه عامل را در انتخاب روش پژوهش، موثر می
 هاي پژوهشفرم سوال .1
 میزان دسترسی به محیط و اتفاقات واقعی .2
 امکان کنترل محقق بر روي وقایع .3
هاي تحقیق پیرامون چرایی و چگونگی باشند؛ دسترسی به محیط و به این سه عامل، اگر سوالبا توجه 

پذیر باشد؛ اما امکان کنترل محقق بر روي وقایع وجود نداشته باشد، روش تحقیق  اتفاقات واقعی امکان
از روش مطالعه  بر همین مبنا نیز در این پژوهش]. 48[تر است  ها مناسب مطالعه موردي نسبت به سایر روش

واقعه را در زمینه مطالعه موردي یک روش تحقیق تجربی است که . شود استفاده می 1موردي چندگانه
 کند اي خود استفاده می دهد و از منابع و شواهد مختلف براي رفع نیازهاي داده اش مورد مطالعه قرار می واقعی

]48.[  
هایی  توان گفت مطالعه موردي چندگانه به یافته دگانه میدر مقایسه مطالعه موردي تکی با مطالعه موردي چن

. سازد بخش را آشکار می یابد و موارد غیرمعمول، نادر، بحرانی و حتی الهام تر دست می و محکم تر متقاعدکننده
ه آن هستیم ک دنبال بهها،  بنابراین با انتخاب روش مطالعه موردي چندگانه و استفاده از منطق تکرار در مطالعه

در ]. (48[هاي الزم را انجام دهیم  یابی الگوهاي مشابه را شناسایی کنیم و براي الگوهاي متفاوت نیز ریشه
  ]).48[گیرند  قرار می مطالعه مورد –و نه همزمان  –صورت متوالی  ها، موردها به منطق تکرار در مطالعه

هاي صندوق الف در صدور  فعالیت ي ها براي انجام مطالعه موردي، به سابقه منظور انتخاب شرکتبه
هاي  بندي چندلر از توانمندي با توجه به اقتضاي دسته(و  شده استنامه تعهد پرداخت مراجعه  ضمانت
که تولیدي باشند و موفقیت یا عدم موفقیت شرکت در  اند شده انتخابهایی  ، آن دسته از شرکت)سازمانی

با در نظر گرفتن این معیارها در انتخاب شرکت براي مطالعه و . شده باشد نامه، مشخص استفاده از ابزار ضمانت
نامه تعهد پرداخت در صندوق الف،  با توجه به سابقه اندك فعالیت صندوق الف و جدید بودن صدور ضمانت

شرکت براي  4بنابراین، همین . یابی به اهداف این تحقیق مناسب بودندشرکت براي دست 4درنهایت، تنها 
  .عه موردي این تحقیق انتخاب شدندانجام مطال

براي انجام مطالعه موردي چندگانه، با حضور مستمر در چهار شرکت منتخب، اقدامات متنوعی از جمله 
نظر،  ها، انجام مصاحبه با افراد مهم و صاحب مطالعه اسناد، مشاهده فرآیندهاي اجراي کارها، حضور در جلسه

مه این اقدامات با هدف کسب آگاهی از چگونگی وضعیت این چهار ه. شده استي تصادفی انجام ها گفتگوو 
ها در موفقیت یا عدم موفقیت  گانه چندلر و تاثیرگذاري این توانمندي هاي سازمانی پنج شرکت در توانمندي

  .اند ها پیگیري شده آن
به کمک این روش  .آوري اطالعات در این تحقیق، مصاحبه عمیق فردي بوده است هاي جمع یکی از روش

در کنار ]. 37[را اکتشاف کرد   داده رخها پیرامون وقایع  ها و تجارب آن توان نقطه نظرات افراد، دیدگاه می
                                                        

١ multiple case study 
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هاي استراتژیک  ریزي ها از قبیل اسناد مالی و برنامه اسناد پشتیبان شرکت شده استمصاحبه، تالش 

چند شرکت امکان دسترسی به اسناد مالی توسط خود که در البته با توجه به این. موردبررسی قرار گیرند
  .ها فراهم نشد، به اسناد مالی که در اختیار صندوق الف قرارگرفته بود، بسنده شد شرکت

که این با توجه به این. شود و بدون ساختار انجام می افتهیساختار، نیمه افتهیساختارمصاحبه در سه نوع 
، استفاده افتهیساختارفراد مورد مصاحبه است، در آن از مصاحبه نیمه اطالعات عمیق از ا دنبال بهپژوهش، 
است از منظر  اجازه داده شده  شوندگان مصاحبه، در ابتدا به افتهیساختاردر این مصاحبه نیمه ]. 10[ شده است

ی هایی براي بررسخاص به طراحی سوال صورت بهسپس . خود، عوامل موثر بر موفقیت بنگاه را تشریح کنند
دهنده چارچوب  بنابراین، محورهاي اصلی تشکیل. شده استهاي چندلر در بنگاه پرداخته  وضعیت توانمندي

آورانه، دسته توانمندي تحقیقاتی و فن 5مصاحبه ناظر بر بررسی مدل ارزیابی صندوق و وضعیت بنگاه در 
  .اي، تولید، بازاریابی و مدیریتی است توسعه

برداري و انتخاب افراد براي مصاحبه، دریافت اطالعات کیفی عمیق از اعضاي  همنطق نمون  در پژوهش کیفی،
بنابراین، در این تحقیق نیز انتخاب . تر مساله موردتحقیق است نمونه در جهت فهم و تحلیل بهتر و عمیق

و افراد غنی از اطالعات، یعنی افرادي که بتوان  شده استصورت هدفمند انجام  افراد براي مصاحبه به
  .اند گذاري شده ها با توجه به هدف تحقیق داشت، براي مصاحبه هدف بیشترین یادگیري را از آن

در ادامه . شده است در عمل به این مهم، در ابتدا فهرستی از افراد کلیدي فعلی و گذشته هر شرکت تهیه
با مراجعه به شبکه اجتماعی خود، افرادي که  شده استها خواسته  از آن ضمن انجام مصاحبه با این افراد،

جا ادامه این فرآیند تا آن. توانند اطالعات بیشتري را در جهت هدف تحقیق عرضه کنند را نیز معرفی کنند می
 هاي تحقیق درهاي جدید دیگر اطالعات جدیدي را مرتبط با اهداف و سوال است که مصاحبه پیدا کرده 

  .اختیار محقق قرار ندهد
و برگشت  همزمان در یک فرآیند رفت  صورت بهآن  لیوتحل هیتجزآوري اطالعات و  در مطالعه موردي، جمع

قرار هایی براي  ها و توسعه دسته ها، توصیف دقیق داده قدم اول در مسیر تحلیل داده. کنند توسعه پیدا می
هاي اصلی  ها در حول موضوعات مشخص و سوال ن قدم، دادهدر ای. ها در آن است رفتارها و فرآیند دادن

. شود بندي بررسی می ها در تناسب یا عدم تناسب با دسته در قدم بعدي، وضعیت داده. شوند دهی می سازمان
ی مشاهده شوند که نیاز به ویرایش نیب شیپ رقابلیغدر این قسمت ممکن است نتایج غیرطبیعی یا 

بایست نسبت  در تمام طول تحلیل، محقق می. سازند تفسیر متفاوت وقایع را آشکار می ها یا نیاز به بندي دسته
  ].19[ها آگاه باشد  هاي جایگزین براي آن و نیاز به توصیف رد کنندههاي  به داده

ها، براي آزمودن صحت  داده لیوتحل هیتجزشده و ساختارمند  بندي در انتهاي کار و پس از ارایه دسته
گیرند  می مورداستفادهها و بررسی روایی تحقیق در مطالعه موردي دو ابزار زیر  و بیان داده لیوتحل هیتجز

]19:[  
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. ها است ، ابزار مناسبی براي به چالش کشیدن تحلیل1مدافع شیطان عنوان بهاستفاده از محقق دیگر  .1

تواند زمینه  ، میباشد ستهینگر موردمطالعهنقادي این محقق، خصوصاً اگر با نگاهی متفاوت به بنگاه 
 .ها فراهم کند شده و اصالح و تکمیل آن هاي دقیق از تحلیل ارایه  را براي طرح سوال

ها  ، قسمتی ارزشمند در فرآیند تحلیل دادهموردمطالعهها با حاضرین در بنگاه  یافته چک کردن .2
ارد، اما اعضاي بنگاه د بر عهدهها را  گرچه محقق مسئولیت تحلیل و توصیف یافته. آید می حساب به

پذیر  هاي ابطال توانند موافقت یا عدم موافقت خود با تحلیل افرادي مطلع، می عنوان به، موردمطالعه
 .هاي خود کمک کنند شده توسط محقق را ابزار کنند و به محقق در ارزیابی بیان یافته ارایه 

  
  مطالعه موردهاي  معرفی شرکت - 4

ها در دریافت  و وضعیت کلی آن اند شده یمعرفمختصر  صورت به موردمطالعهدر این بخش چهار شرکت 
شده ها خودداري  در این مقاله از اشاره به نام اصلی شرکت. شده استنامه از صندوق الف تشریح  ضمانت

  .شده استي استفاده گذار نامهاي جایگزین براي  و از حرف است
  »ن«شرکت  - 1- 4

هاي تولیدي  نویسی فارسی است که بسته ی با برنامهآموزش کمکهاي  باتیک شرکت تولیدي ر» ن«شرکت 
هاي  این شرکت در کنار فروش بسته. کند خود را به مقاطع مختلف دبستان، راهنمایی و دبیرستان عرضه می

یک شرکت تولیدي و خدماتی » ن«بنابراین، شرکت . دهد هاي الزم را نیز به مشتریان خود می خود، آموزش
کند و قسمت دیگر را نیز خود تولید  خود را وارد می ازیموردناین شرکت قسمتی از مواد و قطعات . است
هاي تهران و البرز  این شرکت فروش خود در استان. کند ي قطعات ایجادشده را مونتاژ می کند و مجموعه می

  .کند ش خود استفاده میهاي فرو ها از نمایندگی دهد اما براي فروش در سایر استان را شخصاً انجام می
التحصیالن و مربیان مدارس تیزهوشان در تهران تاسیس شد  ، توسط برخی از فارغ1382این شرکت در سال 

هاي برتر استان تهران  ی با یکی از دانشگاهتوجه قابلو از همان ابتداي فعالیت خود رابطه مادي و معنوي 
هاي مادي صندوق این دانشگاه  است شرکت در مقاطع مختلف از حمایت این رابطه باعث شده . داشته است

هاي  در کنار این حمایت. ی در توسعه این شرکت داشته استتوجه قابلها نقش  استفاده کند که این حمایت
با دانشگاه » ن«هاي شرکت  سایر همکاري ازجملههاي مشترك نیز  ارهها و جشنو مادي، برگزاري کارگاه

  .بوده است موردنظرش
نامه  براي دریافت تسهیالت از صندوق دانشگاه طرف همکاري خود، اقدام به دریافت ضمانت» ن«شرکت 

مان از میلیون تو 300نامه مبلغ  با استفاده از این ضمانت» ن«شرکت . تعهد پرداخت از صندوق الف نمود
نامه در  در مقطع زمانی استفاده از ضمانت» ن«شرکت . صندوق طرف همکاري خود تسهیالت دریافت کرد

» ن«صندوق طرف همکاري شرکت  که یدرصورتبنابراین . دستیابی به اهداف اقتصادي خود ناموفق بود

                                                        
١ devil’s advocate 
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کرد، این  نامه نمی هایی که شرکت با صندوق داشت، اقدام به تمدید ضمانت روابط و وابستگی واسطه به

تجربه » ن«نامه براي شرکت  توان گفت تجربه دریافت ضمانت بدین ترتیب می. شد نامه واخواست می ضمانت
نامه و جلوگیري از واخواست آن  و این شرکت فشارهاي زیادي را براي تمدید ضمانت است نبودهموفقی 

  .است تحمل کرده
  »ب«شرکت  - 2- 4

، 1388این شرکت در سال . ، استICTو  ITهاي  آوري در حوزهیک شرکت توسعه فن» ب«شرکت 
است که بخشی از سهام آن متعلق به سازمان  از یک سازمان دولتی ایجاد شده spin-offیک  عنوان به

یک  عنوان بهاین شرکت را  درمجموعدولتی است و سایر سهام آن متعلق به بخش خصوصی است که 
که در سازمان دولتی  ICTو  ITهاي  این شرکت در ابتدا با پروژه. کند شرکت خصوصی معرفی می

هاي  تجربه و توانمندي بر هیتکاست و در ادامه توانسته است با  اند آغاز به کار کرده شده سهم تعریف می صاحب
هاي مستقل از سایر  ولتی در اخذ پروژهالبته سازمان د. هاي دیگري را نیز از سایر مشتریان اخذ کند خود پروژه

  .مشتریان نیز تاثیرگذار بوده است
دهد و زمانی  ها انجام می هاي تحقیق و توسعه را روي آن پس از اخذ یک پروژه، فعالیت معموالً» ب«شرکت 

یا  SBUکه آن پروژه به حدي از نتیجه رسید و توجیه اقتصادي آن شفاف شد، ادامه فعالیت را در قالب یک 
Spin-off این . شود خارج می» ب«هاي اجرایی اصلی آن پروژه از بدنه اصلی شرکت  دهد و فعالیت ادامه می
. هاي اخیر چند شرکت ذیل خود پیدا کند است این شرکت در سال باعث شده» ب«وکار شرکت  مدل کسب
و در یک شرکت مستقل  اند مانده یباق» ب«هاي مربوط به دو پروژه همچنان داخل شرکت  البته فعالیت

  .شوند زیرمجموعه دنبال نمی
هاي مالی فعال در کشور، اقدام به دریافت  براي دریافت تسهیالت از یکی دیگر از صندوق» ب«شرکت 
نامه توانسته است از صندوق  این ضمانت بر هیتکاست و با  نامه تعهد پرداخت از صندوق الف کرده ضمانت

نامه نتوانست  این شرکت در زمان استفاده از ضمانت. اخذ کند التیتسهمان میلیون تو 225مدنظر خود مبلغ 
در شرایطی که . دچار مشکل شد التیتسهبه اهداف اقتصادي خود دست یابد و در بازپرداخت اقساط 

» ب«قرار داشته است، سازمان دولتی سهامدار در شرکت  واخواست شدندر آستانه » ب«نامه شرکت  ضمانت
الحسنه  نامه باقیمانده تعهدات مالی شرکت را در قالب یک وام قرض براي جلوگیري از واخواست شدن ضمانت

در شرایط عادي واخواست » ب«نامه اخذشده توسط شرکت  بنابراین ضمانت. داده است» ب«به شرکت 
  .است نامه تجربه موفقی نبوده ت در کسب موفقیت در زمان استفاده از ضمانتشده است و تجربه این شرک می

  »م«شرکت  - 3- 4

افزارهاي خدماتی به سفارش  افزاري است که نرم هاي نرم سیستم یک شرکت تولیدکننده کالن» م«شرکت 
با توجه به خط  افزارهاي خاص، این شرکت عالوه بر تولید نرم. کند افزارهاي آموزشی تولید می مشتري و نرم

ترین زمینه فعالیت  بزرگ. مشتریان خاص را نیز فراهم کند ازیموردنهاي  تواند ویژگی افزار خود می تولید نرم
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اي مانند انتخاب  هاي گسترده آموزش نیز فعالیت نهیزم درهمچنین . افزارهاي بانکی بوده است این شرکت نرم

  .اند یستم تغذیه داشتهیابی اساتید و سواحد اینترنتی، سامانه ارزش
و اولین پروژه شرکت مربوط به  کرده استذیل یک هولدینگ آغاز به کار  1381از سال » م«شرکت 

که از صفر تا صد  کرده استافزار ایجاد  بعد از مدتی شرکت یک خط تولید نرم. مدیریت دسترسی بوده است
 open sourceاست و  برخوردارهاي مختلفی  این خط تولید از ماژول. خط تولید در اختیار خود شرکت است

اکثر مشتریان شرکت  رو نیازادر سطح ملی بوده است و  ستمیکالن س صورت بههاي شرکت  اکثر پروژه. است
  .اند نیز تاکنون دولتی بوده

و  شده استبراي دریافت تسهیالت از یک بانک توسط هولدینگ خود به صندوق الف معرفی » م«شرکت 
) عنوان پوشش بخشی از مبلغ کل تسهیالت به(نامه تعهد پرداخت صادرشده توسط صندوق  بر مبناي ضمانت

» م«شرکت . دهاي کشور دریافت کن میلیون تومان از یکی از بانک 600توانسته است تسهیالتی به ارزش 
اقساط تسهیالت دریافتی خود را پرداخت کند و بدین ترتیب از واخواست شده  موقع بهتوانسته است 

در استفاده از » م«توان گفت تجربه شرکت  بنابراین، می. نامه صادره توسط صندوق جلوگیري کند ضمانت
  .آید می حساب بهنامه یک تجربه موفق  ضمانت

  »پ«شرکت  - 4- 4

موسسان این شرکت . ، فعالیت خود را در حوزه مواد پلیمري و شیمیایی آغاز کرد1382در سال » پ«شرکت 
با تجربه حاصل از فعالیت در یک شرکت بازرگانی محصوالت پلیمري و شیمیایی، اقدام به تجهیز یک کارگاه 

تولید مواد پلیمري  نهیزم درهاي خود را  توانمندي مرور بهاین شرکت . براي تولید مواد پلیمري پرداختند
زمینه اصلی . جا که دو محصول پلیمري با فرمول جدید نیز با برند تجاري خود ثبت نمودگسترش داد تا آن

این شرکت همچنین . بوده است UPVCو  PVCتولید مواد پلیمري این شرکت در رابطه با کاربردهاي 
  .پردازد شیمیایی و دارویی میهاي شیمیایی براي صنایع  اقدام به ارایه خدمات سنتز ترکیب

نامه از  هاي مالی کشور، اقدام به دریافت ضمانت براي دریافت تسهیالت از یکی از صندوق» پ«شرکت 
میلیون تومان  265نامه تسهیالتی به مبلغ  است و توانسته است بر مبناي این ضمانت صندوق الف کرده

د و پرداخت اقساط تسهیالت، توانست از واخواست تعهدات خو موقع بهبا انجام » پ«شرکت . دریافت کند
نامه براي  در استفاده از ضمانت» پ«توان گفت تجربه شرکت  بنابراین، می. شدن تسهیالت جلوگیري کند

  .بوده است زیآم تیموفقتامین مالی 
  
  تحلیل نتایج پژوهش - 5

اند مبتنی بر تعهد ن نتوانستهدهد که آناشرکت فوق نشان می 4شرکت از میان  2که تجربه با توجه به این
اند، هاي جایگزین نمودهجاي آن اقدام به راهاصلی خود بتوانند مبلغ مورد نظر صندوق را بازپس داده و به

حال در بخش تحلیل، . شوداند رد میکه همه تجربیات موفق بودهبنابراین، ادعاي اولیه صندوق مبنی بر این
گیرد که تا چه میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنان با چارچوب چندلر قابل این نکته مورد واکاوي قرار می
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هاي  ی در هر یک توانمنديبررس موردبر این اساس، در این بخش وضعیت چهار شرکت . سنجش است

بندي  این دو مرحله تحلیل، کارایی دسته بر  هیتکبندي، با  در بخش جمع. است  چندلر، بررسی شده گانه پنج
ی موردبررسآوري محور هاي کوچک و متوسط فن هاي سازمانی در تحلیل موفقیت بنگاه توانمندي چندلر از

 .قرار گرفته است

ها بر موفقیت  هاي سازمانی چندلر و تاثیر آن تحلیل وضعیت چهار بنگاه از منظر توانمندي - 1- 5
  بنگاه

، موردمطالعهکلیدي چهار بنگاه به کمک حضور در شرکت و مصاحبه با افراد  شده استدر این قسمت تالش 
همچنین به کمک این . هاي سازمانی چندلر شناسایی شوند وضعیت این چهار بنگاه در هر یک از توانمندي

ها در زمان  ها بر موفقیت بنگاه ها، شدت تاثیر برخورداري یا عدم برخورداري هر یک از توانمندي مصاحبه
  .ار گیردنامه نیز مورد تحلیل قر استفاده از ضمانت

  »ن«شرکت  - 1- 1- 5
  هاي سازمانی وضعیت شرکت در توانمندي - 1- 1- 1- 5
نویسی  هاي رباتیک و برنامه هاي فنی حوزه ، از ابتداي تاسیس خود توانمندي»ن«شرکت : هاي فنی توانمندي

همین  بر هیتکها در شرکت، موسسان آن هستند که با  محل انباشت این توانمندي. را در اختیار داشته است
. اند هاي معتبر تهران و ثبت شرکت در ادامه کرده ها اقدام به همکاري با یکی از دانشگاه دانش و توانمندي

هاي طراحی  ، این شرکت توانسته است توانمندي»ن«داران کلیدي شرکت  وجود این پایه دانشی در سهام
  .دست بیاوردهاي آموزشی جدیدي را در طول زمان به ربات

در طول فعالیت خود اقدامات مختلفی در راستاي تبدیل ایده اولیه خود » ن«شرکت : اي هاي توسعه توانمندي
سازي زبان  توان به بهبود و ساده براي نمونه می. در بازار انجام داده است عرضه قابلبه محصول تجاري 

ي محصول براي ها، اضافه کردن خدمت آموزش در کنار فروش محصول، و ویژه ساز نویسی ربات برنامه
اي مناسبی برخوردار است و در  هاي توسعه دهند شرکت از توانمندي ها نشان می این نمونه. مشتري اشاره کرد

  .طی فعالیت خود توانسته است محصوالتی متناسب با بازار داخلی تولید و عرضه کند
ود و تجهیز نیروي انسانی با تامین تجهیزات تولید در ابتداي فعالیت خ» ن«شرکت : هاي تولید توانمندي

این . ها نیز بپردازد ی از تجهیزات خود استفاده کند و حتی در مواردي به تعمیر آنخوب به، توانسته است ازیموردن
اند  شوند، منجر شده مواد اولیه، خصوصاً آن دسته از موادي که از خارج تامین می موقع بهمساله در کنار تامین 

محصول خود بپردازد در دوران  موقع بها میزان تقاضا و سهم بازار خود، به تولید بتواند متناسب ب» ن«شرکت 
که مشتري نهایی  این شرکت همچنین با توجه به این. گیري تقاضا، محصول خود را به بازار عرضه کند اوج

  .دهد فراوان انجام می دقت بهآموزان هستند، کنترل کیفیت تولید را  محصوالتش دانش
پیوسته انجام دهد  طور بهی توانسته است مطالعه و تحلیل بازار را خوب به» ن«شرکت : هاي بازاریابی توانمندي

توسعه بازار و برند خارج از استان  نهیدرزم. نیاز بازار، تغییرات الزم را در محصوالت خود ایجاد کند تناسب بهو 
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ها سپرده  بازاریابی و فروش خود را به آن نمایندگی هاي فروش، امر تهران نیز، شرکت با پذیرفتن نمایندگی

 توجه قابلاین اتفاق یک مزیت . ها نفوذ پیدا کند است و از این طریق توانسته است به بازارهاي شهرستان
بازاریابی، فروش و » ن«شرکت  حال نیباا. کرده استدر قیاس با سایر رقبایش ایجاد » ن«براي شرکت 

توسعه بازار شرکت در سطح تهران  شده استدهد و همین مساله باعث  خود انجام میتوزیع استان تهران را 
و همین  شده استدر تهران به چند مدرسه خاص محدود » ن«بازار شرکت . رخ ندهد دیدوشایبا که چنان آن

  .وکار شرکت داشته باشد گیري بر کسب نوع خرید این مدارس خاص تاثیر چشم شده استمساله باعث 
جذب منابع مالی در  ◌ٔ نهیدرزم» ن«هاي مدیریتی، شرکت  در عرصه توانمندي: هاي مدیریتی نديتوانم

تخصیص منابع، خصوصاً منابع مالی، در  حال نیباا. مقاطع حساس مانند زمان خرید مواد اولیه موفق بوده است
مدیر شرکت متاثر از  عدرواق. است جهت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی شرکت همیشه با توازن همراه نبوده

این مساله . هاي سازمان نداشته است هاي مهندسی، نگاه یکسانی به همه قسمت سابقه تحصیلی خود در حوزه
با سایر  تناسب بههاي بازاریابی و فروش  هاي مناسب در زمینه شرکت از توانمندي شده استباعث 
ي تا حدسازي  سپاري و شبکه ی شرکت در برونهاي مدیریت همچنین توانمندي. هایش برخوردار نباشد فعالیت

هاي دیگر واگذار  خوبی به شرکت خود را به ازیموردنشرکت توانسته است تولید قسمتی از مواد . مناسب است
البته شرکت . کرده استهاي فروش براي خود ایجاد  اي نمایندگی کند و در فروش خارج از تهران نیز شبکه

و همین امر  است نبودههاي خود همیشه موفق  ، در برقراري روابط مالی و حقوقی مناسب با نمایندگی»ن«
  .است  هایی را براي این شرکت ایجاد کرده گلوگاه

اي و تولید با چالش جدي مواجه نبوده  هاي فنی، توسعه در توانمندي» ن«توان گفت شرکت  می درمجموع
هاي این شرکت همچنان تکامل نیافته هستند که این  هاي بازاریابی و مدیریتی، توانمندي رصهاست اما در ع 

  .دنبال داردهایی را براي شرکت به مساله چالش
  هاي سازمانی بر عدم موفقیت شرکت تاثیر توانمندي - 2- 1- 1- 5

قسمتی از نیاز خود به  هاي آموزشی خود، براي رفع ، در یک دوره از فعالیت تولید و فروش ربات»ن«شرکت 
منابع مالی و نیروي  موقع بهاین شرکت با تجهیز . نامه از صندوق الف نمود نقدینگی اقدام به گرفتن ضمانت

 بر هیتکدر ادامه این شرکت با . انسانی در آن دوره، مواد اولیه الزم براي تولید را در زمان مناسب تامین نمود
هاي آموزشی نمود و در این مسیر، قسمتی از  ید خود اقدام به تولید رباتاي و تول هاي فنی، توسعه توانمندي

ها باعث شد در زمان مناسب  مجموعه این فعالیت. سپاري کرد فرآیند تولید خود را نیز با موفقیت برون
دو عامل  حال نیباا. ها توزیع شود محصول براي عرضه به بازار آماده شود و در داخل تهران و سایر استان

  :نامه وصول نشود جهت رفع تعهدات ضمانت موقع بهباعث شد درآمد حاصل از فروش 
با توجه به عدم توسعه بازاریابی و فروش شرکت، مدارس متقاضی محصوالت شرکت در تهران تعداد  .1

هاي نزدیک به  این تعداد که وابسته به یک نهاد دولتی خاص نیز بودند، در زمان. محدودي بودند
نیز به دلیل » ن«شرکت . کاهش دادند شدت بهنهایی، به ناگاه حجم تقاضاي خود را تحویل محصول 

فروش کند و گزینه دیگري  توانسته بود محصول خود را به همین چند مدرسه پیش صرفاًکه  این
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نداشت، در عمل مجبور شد جهت فروش محصول خود تخفیف زیادي به این مدارس بدهد که منجر 

 .شدبه کاهش درآمد شرکت 
ها  هاي خود در شهرستان نتوانسته بود مدل حقوقی و قراردادي مناسبی با نمایندگی» ن«شرکت  .2

هاي فروششان  بینی ها در عمل به پیش همین مساله باعث شده بود عدم موفقیت نمایندگی. ایجاد کند
مستقیم به شرکت منتقل شود و شرکت نیز از هیچ اهرم فشار یا ابزار پوشش ریسکی براي  صورت به

 .مواجهه با این مساله برخوردار نباشد
اي و تولید، وجود نقصان در  هاي فنی، توسعه برخورداري شرکت از توانمندي باوجودتوان گفت  می درمجموع
نامه عمل  شرکت نتواند به تعهدات خود مرتبط با ضمانتهاي بازاریابی و مدیریتی شرکت باعث شد  توانمندي

  .نامه این شرکت در آستانه واخواست شدن قرار گیرد کند و ضمانت
  »ب«شرکت  - 2- 1- 5
  هاي سازمانی وضعیت شرکت در توانمندي - 1- 2- 1- 5

آوري اطالعات و هاي فن از طریق جذب نیروي انسانی متخصص در حوزه» ب«شرکت : هاي فنی توانمندي
است  این آمادگی باعث شده. دارد افزار توانسته است آمادگی فنی و فن آورانه خود را در حد باالیی نگه نرم

به خلق ایده بپردازد و براساس آن ایده دانش  سرعت بههاي بالقوه،  شرکت بتواند پس از تشخیص فرصت
  .د خود را به متقاضیان ارایه دهداولیه تولید محصول را توسعه دهد و در اسرع وقت پیشنها

این توانمندي را دارد که در تعامل با مشتري، نیازهاي وي را در نظر » ب«شرکت : اي هاي توسعه توانمندي
این توانمندي در طراحی محصول و . ویژه براي مشتري تهیه کند صورت بهبگیرد و براساس آن محصول را 

اي در موقعیت مناسبی قرار  است شرکت در توانمندي توسعه همهندسی آن و ایجاد محصول نهایی باعث شد
  .داشته باشد
  نیا با. است اکثر تجهیزات مرتبط با محصوالت خود را از خارج تهیه کرده» ب«شرکت  :هاي تولید توانمندي

نویسی  ها را براساس نیاز خود برنامه قرار دهد و آن مورداستفادهی توانسته است این تجهیزات را خوب به حال
شرکت همچنین در صورت افزایش تقاضا توانسته است توان تولیدي خود را گسترش دهد و به نیازهاي . کند

  .هاي تولیدي شرکت در حد قابل قبولی قرار دارد توان گفت وضعیت توانمندي بنابراین، می. موجود پاسخ دهد
هاي بالقوه کشور  شناسایی فرصت منظور بهدر مطالعه و تحلیل بازار » ب«شرکت : هاي بازاریابی توانمندي

اولین بازیگر در چندین حوزه  عنوان بهنگري در بازار، خود را  بسیار موفق بوده است و توانسته است با آینده
. هاي جدي مواجه است شرکت در توسعه بازار و برند براي محصوالت خود با چالش حال نیباا. معرفی کند

ها معرفی  هاي دولتی همکار شرکت به آن روش محصول از طریق سازمانتمام مشتریان این شرکت براي ف
است  این ضعف بازاریابی باعث شده. است و شرکت خود هیچ تالش مشخصی براي بازاریابی نداشته است شده

  .باشد) که دولتی نیز هستند(وابسته به چند مشتري خاص  کامالً» ب«فروش شرکت 
، توان این شرکت »ب«هاي مدیریتی شرکت  نقطه قابل اشاره در توانمنديبارزترین  :هاي مدیریتی توانمندي

این امر که در صنعت فناوري اطالعات بسیار دشوار . داري نیروي انسانی متخصص است در جذب و نگه
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در کنار این توانمندي مثبت . است انجام شده» ب«ی توسط مدیران شرکت خوب بههاي اخیر  است، در سال
که شرکت از ابتدا  این باوجود. اند هاي اصلی شرکت ناموفق بوده ان شرکت در اجراي استراتژيمدیریتی، مدیر

دنبال کند، اما  spin-offهاي خود را در قالب  در نظر داشته است پس از طی مراحل تحقیق و توسعه، پروژه
است و هیچ تدارکی هاي مربوط به دو پروژه بزرگ این شرکت در داخل شرکت مانده  ي فعالیتدر عمل همه

  .ها نیز اندیشیده نشده است براي انجام مناسب آن
اي و تولید با چالش جدي مواجه  هاي فنی، توسعه در توانمندي» ب«توان گفت شرکت  می درمجموع    

  .هستند مشاهده قابلهایی در شرکت  هاي بازاریابی و مدیریتی، نقص است اما در عرصه نبوده
  هاي سازمانی بر عدم موفقیت شرکت ديتاثیر توانمن - 2- 2- 1- 5

با درگیري در چند پروژه بزرگ، براي رفع قسمتی از نیاز خود به نقدینگی اقدام به دریافت » ب«شرکت 
هاي فنی نیروي انسانی خود و تامین تجهیزات  توانمندي بر هیتکشرکت با . نامه از صندوق الف نمود ضمانت

ها را طبق  انجام داد و محصوالت و خدمات پیرامونی آن سرعت به، توسعه محصول براي مشتري را ازیموردن
دو عامل زیر عمل به تعهدات  حال نیباا. شده به مشتریان خود تحویل داد بندي از پیش تعیین زمان

  :با چالش جدي مواجه کرد» ب«نامه را براي شرکت  ضمانت
توسعه بازار خود انجام نداده بود و کسب درآمدش کامالً به فروش به شرکت عمالً هیچ فعالیتی براي  .1

هاي  پرداخت پروژه نیز تنها پیش» ب«مشتریان دولتی شرکت . متقاضیان دولتی وابسته شده بود
. مربوطه را پرداخت کرده بودند و در پرداخت وجوه پس از اتمام پروژه تاخیرهاي بسیار زیادي داشتند

. اي بسیار طوالنی همراه کرد منابع براي جبران تعهدات را براي شرکت با وقفهاین مساله بازگشت 
 .برد نامه را نیز زیر سوال می اي که عمل به تعهد ضمانت وقفه

هاي مربوط به  شرکت پس از اتمام تحقیق و توسعه دو پروژه بزرگش، تصمیم گرفت سایر فعالیت .2
عدول  spin-offاز سیاست اصلی خود، یعنی ایجاد مشتري و فروش آن را نیز در شرکت انجام دهد و 

این تصمیم مدیریتی در حالی گرفته شد که تدارك نیازهاي این کار در داخل شرکت دیده نشده . کرد
هاي مختلف حقوقی و قراردادي، فروش و خدمات پس از  این اتفاق باعث شد شرکت در عرصه. بود

  .ه شودهایی جدي مواج ها و ناکارآمدي فروش با چالش
هاي  اي و تولید، چالش هاي فنی، توسعه برخورداري شرکت از توانمندي باوجودتوان گفت  می درمجموع

نامه را براي شرکت بسیار مشکل کرد  هاي بازاریابی و مدیریتی، عمل به تعهدات ضمانت موجود در توانمندي
  .شد ینامه توسط مشتري واخواست م ضمانت قطعاًهاي دولتی نبود،  و اگر کمک
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  »م«شرکت  - 3- 1- 5
  هاي سازمانی وضعیت شرکت در توانمندي - 1- 3- 1- 5

 حال نیباا. است هاي فنی موسسین خود آغاز به کار کرده توانمندي بر هیتکبا » م«شرکت : هاي فنی توانمندي
یابی دست. توسعه داده است شدت بههاي فنی خود را  در ادامه شرکت با جذب نیروهاي متخصص، توانمندي

افزاري در واحد تحقیق و توسعه شرکت و توسعه دانش اولیه  هاي خالقانه در توسعه محصوالت نرم به ایده
توان شاهدي بر این مدعا  هاي محصول و خدمت در اسرع وقت را می رسیدن به نمونه منظور بهمتناسب با آن 
  .در نظر گرفت

به طراحی یک خط تولید براي توسعه ایده و در طول زمان موفق » م«شرکت  :اي هاي توسعه توانمندي
ترین زمان ممکن  است در سریع افزاري باعث شده این خط تولید نرم. است طراحی اولیه به محصول نهایی شده

همچنین در » م«شرکت . به بازار شود عرضه قابلهاي عملیاتی مختلف تکمیل و  یک دانش اولیه با ماژول
  .هاي مورد درخواست مشتریان خاص را نیز دارد گرفتن ویژگیتوسعه محصول خود امکان در نظر 

. افزار تولید چندان چالش مهمی نیست ، بحث سخت»م«افزار در شرکت  در تولید نرم :هاي تولید توانمندي
مربوط به انعطاف تولید و کنترل کیفیت آن است که در شرکت نیز  ازیموردنهاي تولید  قسمت اعظم توانمندي

افزارهاي خود را با  م کند نر افزار، تالش می یابی نرم رکت با برخورداري از مراحل مختلف عیبش. وجود دارد
  .ترین عیب عملیاتی به مشتري نهایی تحویل دهدکم

خصوصاً صنعت (در مطالعه و تحلیل بازار با تمرکز بر چند صنعت خاص » م«شرکت  :هاي بازاریابی توانمندي
هاي این  است و در شناسایی فرصت ر زیادي در تحلیل این بازارها پیدا کرده، تبح)بانکداري و صنعت آموزش

توسعه بازار و فروش شرکت تا چند سال گذشته به  نهیدرزماما . صنایع براي فعالیت خود بسیار موفق است
باعث شد   هایی که شرکت از همین مساله دیده است، آسیب. چند مشتري دولتی خاص وابسته بوده است

قرار گیرد و مشتریان هدف شرکت  موردتوجهخاص  صورت بههاي توسعه بازار و فروش در شرکت  تفعالی
این اتفاق . هاي دولتی و خصوصی مختلف تعمیم داده شود از چند سازمان دولتی خاص، به شرکت» م«
  .شود در حال پیشرفت است و آثار آن نیز در متنوع سازي منابع درآمدي شرکت مشاهده می سرعت به

آورانه کار متمرکز بوده است و هاي فن مدیریت شرکت از ابتداي کار تنها به جنبه :هاي مدیریتی توانمندي
اما چند سالی است که تناسب در . است شده تخصیص منابع در سازمان نیز با توجه به همین تمرکز انجام می

توان در  تحوالت مدیریتی را می آثار این. قرار گرفته است موردتوجههاي مختلف سازمان بیشتر  فعالیت
مواردي از قبیل تخصیص منابع به واحد بازاریابی و تامین نیروي انسانی آن، توسعه روابط استراتژیک به 

هاي مختلف سازمان با  هاي بخش و همگرایی فعالیت) خصوصاً نهادهاي حقوقی و مالی(نهادهاي بیرونی 
  .توجه به استراتژي سازمان دید

اي و تولید با چالش جدي  هاي فنی، توسعه از ابتداي کار در توانمندي» م«وان گفت شرکت ت می درمجموع
  .در حال رشد و توسعه است سرعت بههاي مدیریتی و بازاریابی نیز  است و در توانمندي مواجه نبوده
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  هاي سازمانی بر موفقیت شرکت تاثیر توانمندي - 2- 3- 1- 5

ها، براي رفع نیاز نقدینگی خود اقدام به دریافت  اي از توسعه خود با توجه به پروژه در برهه» م«شرکت 
نامه در کنار سایر منابع زمینه را براي  منابع مالی حاصل از این ضمانت. نامه از صندوق الف نمود ضمانت
اي مورد سفارش مشتریان و تحویل افزاره هاي که به توسعه نرم فعالیت. هاي شرکت فراهم نمودند فعالیت

شده مورد رضایت مشتریان واقع شده  که محصوالت و خدمات ارائه با توجه به این. ها انجامید آن موقع به
هاي مختلف  را در زمان» م«هاي خود تعهدات مالی خود به شرکت  ویژگی تناسب بهبودند، مشتریان نیز 

 موقع بههاي خصوصی نیز وجود داشتند که  ریان شرکت، شرکتجایی که در میان مشت از آن. عملیاتی کردند
نامه صندوق مشکلی پیدا نکرد و توانست از  تعهدات خود را رعایت کردند، شرکت در عمل به تعهدات ضمانت

  .نامه جلوگیري کند واخواست شدن ضمانت
  »پ«شرکت  - 4- 1- 5
  هاي سازمانی وضعیت شرکت در توانمندي - 1- 4- 1- 5

است و در ادامه  هاي فنی موسسین خود آغاز به کار کرده توانمندي بر هیتکبا » پ«شرکت : فنیهاي  توانمندي
. نیاز بر نیروي انسانی خود اضافه کند تناسب بهاي که با دانشگاه داشته است، توانسته است  نیز به کمک رابطه

است توانمندي  باعث شده) شرکتی در موسسین علم ئتیهبه دلیل حضور یک (این ارتباط مداوم با دانشگاه 
این توانمندي قدرت کسب دانش و طراحی . آورانه شرکت همواره در سطح قابل قبولی قرار داشته باشدفن
  .است نیاز بازار را براي شرکت فراهم کرده تناسب به

انجام ی خوب بهاز ابتداي فعالیت تولیدي خود امر توسعه محصول را » پ«شرکت  :اي هاي توسعه توانمندي
نیاز مشتریان خود در صنایع مختلف تولید  تناسب بهاست محصول را  کرده این شرکت تالش می. است داده می

این شرکت همچنین در . ها داشته باشد ها و تجهیزات آن بیشتري سازگاري را با دستگاه که يطور بهکند 
  . ها را نیز دارد زي آنصورت درخواست مشتري، امکان اعمال تغییرات در محصول خود و ویژه سا

خود و تقویت  ازیموردندر چند سال اخیر توانسته است با خرید تجهیزات » پ«شرکت  :هاي تولید توانمندي
این شرکت همچنین . نیروي انسانی خود، کشش خط تولیدش براي تولید در مقیاس باال را افزایش دهد

در فرآیند تولید خود  ازیموردنهاي کنترل کیفیت  هاي مشتریان خود، توانسته است شاخص درخواست تناسب به
  .را نیز اعمال کند

فعالیت خود را با بازرگانی در » پ«نیز اشاره شد، شرکت  درگذشتهطور که  همان :هاي بازاریابی توانمندي
هاي  اي از توانمندي است مجموعه این مساله باعث شده. است حوزه مواد پلیمري و شیمیایی آغاز کرده

که شرکت وارد  این باوجودتوان گفت  براي نمونه می. ابی در طی سالیان در این شرکت انباشته شودبازاری
هایی  هاي داخلی و خارجی پیرامون تحلیل بازار مشاوره است، همچنان به برخی از شرکت عرصه تولید شده

کند و تاکنون  می ی سایر بازارهاي بالفعل فعالیت خود را نیز رصدخوب بههمچنین » پ«شرکت . دهد می
در محصوالت موجود، بلکه در  تنها نهاین توسعه بازار . توانسته است در چند حوزه اقدام به توسعه بازار کند
  .است محصوالت جدید و صنایع هدف جدید نیز انجام شده
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ه که از بازرگانی محصول آغاز و ب» پ«هاي شرکت  طراحی فرآیند توسعه فعالیت :هاي مدیریتی توانمندي

. هاي مدیریتی این شرکت است دهنده توانمندي است، بهترین شاخص نشان کسب توانمندي تولید ختم شده
ی توانست تجهیز و تخصیص خوب بهبا طراحی این استراتژي براي ورود به بازار، » پ«مدیریت ارشد شرکت 

هاي مختلف شرکت پیگیري کند و در حین گسترش شبکه ارتباطات  متوازن در فعالیت صورت بهمنابع را 
هاي مدیریتی این  دیگر شاخصه توانمندي. ها و امکانات داخلی شرکت را نیز توسعه دهد بیرونی، توانمندي

  .کننده محصوالت شرکت است شرکت، برخورداري از استراتژي بازار براي ورود به صنایع مصرف
هاي  هاي بازرگانی خود به حد قابل قبولی از توانمندي در ابتداي فعالیت» پ«توان گفت شرکت  می عدرمجمو

اي و  هاي فنی، توسعه ها در ادامه توسط توانمندي مدیریتی و بازاریابی دست یافته است که این توانمندي
  .و زمینه را براي ورود شرکت به تولید را فراهم آورده است شده لیتکمتولید 

  هاي سازمانی بر موفقیت شرکت تاثیر توانمندي - 2- 4- 1- 5

نامه از صندوق الف  با توجه به تصمیم به ورود به چند بازار هدف جدید، اقدام به دریافت ضمانت» پ«شرکت 
اي و تولید  هاي فنی، توسعه که شرکت از توانمندي با توجه به این. براي رفع قسمتی از نیاز نقدینگی خود کرد

در . ی انجام دهدخوب بهشده، تولید براي بازار هدف را  توانست به کمک منابع مالی جذب  برخوردار بود، مناسبی
هاي بازاریابی نیز به شرکت کمک کردند تا فروش محصوالت شرکت در بازارهاي جدید  این مسیر توانمندي

ها  موفق این زنجیره از فعالیتتشکیل . در زمان مناسب انجام شوند و درآمد حاصل از آن به شرکت بازگردند
هاي مدیریتی شرکت، باعث شد شرکت بتواند در زمان مناسب تعهدات خود نسبت به  توانمندي بر هیتکبا 

  .نامه جلوگیري کند نامه را انجام دهد و از واخواست شدن ضمانت ضمانت
  
  نتیجه گیري - 6

کننده از  هاي استفاده این تحقیق در نظر داشت تا با بررسی مدل اعتبارسنجی صندوق الف و وضعیت شرکت
هاي سازمانی چندلر، کارایی این چارچوب در تحلیل موفقیت  نامه به کمک چارچوب توانمندي خدمت ضمانت

  .ی قرار دهدموردبررسهاي کوچک و متوسط فن آوري محور را  شرکت
آید که این صندوق تجربه استفاده  طور به نظر می شده توسط صندوق الف این و آمار ارایه گرچه در ظاهر 

نامه و واخواست شدن آن را ندارد، اما مطالعه و بررسی دقیق چهار شرکت منتخب در این  ناموفق از ضمانت
اند و اگر  هنامه پیش رفت پژوهش نشان داد دو عدد از این چهار شرکت تا آستانه واخواست شدن ضمانت

ها توسط  نامه این شرکت هاي خارج از عرف نهادهاي دولتی مرتبط با این دو شرکت نبود، ضمانت کمک
است  دهد مدل اعتبارسنجی صندوق الف نتوانسته پدیدارشدن این مساله نشان می. شد ذینفعان واخواست می

  .هاي واجد شرایط را غربال کند خوبی شرکت در مورد این چهار شرکت به
در عمل نیز مشخص . در مدل اعتبارسنجی صندوق الف، دو توانمندي بازاریابی و مدیریتی جایگاهی ندارند

ها در زمان استفاده از  شد که عدم وجود همین دو توانمندي در دو مورد ناموفق منجر به شکست این شرکت
تصادفی  صورت بهنامه،  از ضمانت این در حالی است که دو مورد موفق در زمان استفاده. است نامه شده ضمانت
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هاي مدیریتی و بازاریابی در شرایط مناسبی قرار داشتند و قرار گرفتن این دو توانمندي در  توانمندي ازلحاظ

نامه استفاده  ها بتوانند با موفقیت از ابزار ضمانت است آن اي و تولید باعث شده هاي فنی، توسعه کنار توانمندي
  .کنند

 هاي سازمانی چهار شرکت در توانمنديوضعیت  -1جدول 

  »پ«شرکت   »م«شرکت   »ب«شرکت   »ن«شرکت   هاي سازمانی توانمندي
  مناسب  مناسب  مناسب  مناسب  هاي فنی توانمندي
  مناسب  مناسب  مناسب  مناسب  اي هاي توسعه توانمندي
  مناسب  مناسب  مناسب  مناسب  هاي تولید توانمندي
  مناسب  مناسب  دچار چالش  چالشدچار   هاي بازاریابی توانمندي
  مناسب  مناسب  دچار چالش  دچار چالش  هاي مدیریتی توانمندي

  
ها را با چالش  هاي مدیریتی، به اشکال زیر این شرکت از توانمندي موردمطالعهعدم برخورداري دو شرکت 

  :است مواجه کرده
صورت متوازن  شود امر تخصیص منابع در سازمان به هاي مدیریتی در شرکت باعث می فقدان توانمندي .1

شود  این مساله باعث می. یکدیگر رشد پیدا کنند تناسب بههاي مختلف شرکت  انجام نشود و قسمت
زاریابی و ها مانند با رسد، در سایر قسمت هایی می هاي فنی و تولید به توانمندي شرکتی که در قسمت

یک گلوگاه، کسب درآمد  عنوان بههاي مکمل برخوردار نباشد و همین مساله  فروش از توانمندي
 .کند هاي مربوط به تولید محصول، دچار مشکل می برخورداري از توانمندي باوجودشرکت را، حتی 

زاریابی در قیاس با این ضعف توانمندي مدیریتی در هر دو مورد ناموفق این پژوهش، در قالب ضعف واحد با
 .است واحدهاي فنی و تولید نمودار شده

اما . ها امري ناگزیر است سپاري برخی از فعالیت ها، برون هاي شرکت به وسعت فعالیت با توجه .2
. هاي زیادي به شرکت وارد کند تواند آسیب غلط انجام شود می صورت به که یدرصورتسپاري  برون

ها برخوردار نباشد،  سپاري صحیح فعالیت یتی الزم براي برونهاي مدیر شرکتی از که توانمندي
این مساله باعث . الشعاع قرار نگیرد سپاري را انجام دهد که منافع شرکت تحت تواند طوري برون نمی
هاي شرکت منجر  هاي همکار به شرکت آسیب بزند و فعالیت هاي احتمالی شرکت شود ناکارآمدي می

 .به کسب درآمد نشود
این پژوهش منجر شده بود امر فروش  موردمطالعههاي  ی از شرکتکیدرالش در توانمندي مدیریتی این چ

 .ها انجام نشود و آسیب ناشی از این امر به شرکت منتقل شود توسط نمایندگی
هاي ناشی از ضعف در  هاي اصلی شرکت نیز یکی دیگر از آسیب عدم ثبات مدیران در اجراي استراتژي .3

هایی فعالیت کند  شود شرکت مجبور شود در حوزه این مساله باعث می. مدیریتی استهاي  توانمندي
 پر چالشطبیعتاً در چنین شرایطی هرگونه فعالیت شرکت بسیار . است که از قبل براي آن تدارك ندیده

 .خواهد بود
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در انتهاي جاي واگذاري کار  باعث شده بود شرکت به موردمطالعههاي  ی از شرکتکیدروجود این چالش 

آماده نبودن . هاي مربوط به تولید و خدمات پس از فروش شود ي فعالیتفرآیند تحقیق و توسعه، درگیر همه
تحت تاثیر قرار  شدت بهوري شرکت در هزینه و کسب درآمد از آن را  ها، بهره شرکت براي انجام این فعالیت

  .داده بود
هاي بازاریابی باعث خواهد شد درآمد شرکت به چند مشتري  همچنین عدم برخورداري از توانمندي .4

پذیر خواهند بود و  شدت از نوسانات بازار آسیب این مشتریان خاص اگر خصوصی باشند به. محدود شود
لتی نیز همچنین مشتریان دو. ها منتقل خواهد شد به میزان و قیمت تقاضاي آن سرعت بهها  آسیب آن

موقع از  توان چندان از کسب درآمد به هاي خود تاخیرهاي بسیار زیادي دارند و نمی معموالً در پرداخت
بنابراین، شرکتی که از توانمندي توسعه بازار و برند برخوردار نباشد و نتواند . ها مطمئن بود تجارت با آن

 .قرار خواهد گرفت فشار تحتتوسط مشتریان محدودش  شدت بهسبد مشتریان خود را متنوع سازد، 
کاهش تقاضاي . اند دهید بیآسدر این پژوهش هر دو مورد ناموفق از ضعف در توانمندي بازاریابی خود 

ها نتوانند در  است آن مشتري خصوصی و تاخیر در پرداخت مشتري دولتی براي این دو شرکت، منجر شده
با توجه به فقدان توانمندي مدیریتی شرکت در . بینی خود دست پیدا کنند زمان مناسب به درآمد مورد پیش

ی از موردبررسهاي  توان گفت عدم برخورداري شرکت ، می)مورد اول(تخصیص متوازن منابع در سازمان 
ها ریشه دارد چرا که هر دو شرکت  هاي مدیریتی این شرکت هاي بازاریابی نیز در وضعیت توانمندي توانمندي

  . نامه در شرایط تغییر قرار داشتند وفق مورد مطالعه، در زمان استفاده از خدمت ضمانتنام
چه در زمینه افزایش فروش در محصوالت قبلی و چه در زمینه اضافه  -، در شرایط توسعه بازار »ن«شرکت 

و نیز در حال تبدیل از یک شرکت تحقیق و توسعه » ب«قرار داشت و شرکت  -کردن محصوالت جدید
این شرایط تغییر نیاز به بازطراحی . فروشنده طرح به یک شرکت تولیدي و فروشنده محصول نهایی بود

به  که یدرحال. هاي مختلف سازمان و تخصیص متوازن منابع با توجه به این بازطراحی داشته است توانمندي
گرفتند،  قرار می موردتوجه شیازپ شیبهاي بازاریابی باید  رسد در شرایط جدید دو شرکت، توانمندي نظر می

اند و  اي و تولید گذاشته توسعه  هاي فنی، مدیران شرکت همچنان تمرکز اصلی خود را بر روي توانمندي
هاي  است توانمندي همین مساله باعث شده. اند ندادهکه باید مورد توجه قرار چنان آنهاي بازاریابی را  توانمندي

ها را در  ها بهبود پیدا نکند و نتواند نیاز شرایط جدید این شرکت نیاز آن تناسب بهبازاریابی این دو شرکت 
  .فروش و کسب درآمد برآورده سازد

بر » ب«و » ن«گرچه دو شرکت . ی استبررس قابلهاي پویا نیز  این مساله از چارچوب تحلیلی توانمندي
اند؛  خود مشغول فعالیت بوده هاي عملیاتی خود چند سال در حوزه کاري سطح مشخصی از توانمندي اساس

افزایش حجم تولید و فروش، تولید و فروش محصوالت جدید، (هاي جدید  اما ورود این دو شرکت به عرصه
در چیدمان . هاي عملیاتی داشته است ، نیاز به چیدمان مجدد توانمندي)ورود به عرصه تولید محصول نهایی

ها مدنظر قرار  متوازن با سایر توانمندي صورت بهزاریابی هاي با هاي عملیاتی، توانمندي مجدد توانمندي
یابی به هدف نهایی، هر دو شرکت با ها براي دست سازي این توانمندي به همین دلیل در یکپارچه. اند نگرفته

با توجه به تعریف . هاي درآمدي خود را محقق سازند بینی اند پیش اند و نتوانسته چالش مواجه شده
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هاي  سازي یا چیدمان مجدد توانمندي هاي معطوف به ایجاد، یکپارچه عنوان توانمنديپویا بههاي  توانمندي

  ].20[هاي پویا است  توان گفت این اتفاق حاکی از ضعف این دو شرکت در توانمندي عملیاتی، می
نامه به تعهد پرداخت، که در نگاه اولیه چارچوب  توان گفت تجربه صندوق الف در ارائه ضمانت درمجموع می

چندلر را براي شرکتهاي کوچک و متوسط فن آوري محور زیر سوال می برد، نتوانست کارایی چارچوب 
بدین . ا زیر سوال ببردهاي کوچک و متوسط فن آوري محور ر هاي سازمانی چندلر در زمینه بنگاه توانمندي

هاي موردبررسی حائز اهمیت هستند و توجه  گانه چندلر براي موفقیت شرکت هاي پنج ترتیب تمام توانمندي
. کند ها در بلندمدت را با ابهام مواجه می اي و تولید، موفقیت این شرکت هاي فنی، توسعه صرف به توانمندي

ها  شرکت. ها برخوردار هستند ي محوري در توسعه سایر توانمنديهاي مدیریتی از تاثیر در این میان توانمندي
هاي مختلف  هاي مدیریتی خود، در جهت تخصیص بهینه منابع به فعالیت باید بتوانند با تکیه بر توانمندي
هاي سازمانی  با توجه به شرایط و  از هر یک از توانمندي ازیموردنسازمان و دستیابی به سطح 

  .ام بردارندهایشان گ نیازمندي
  :دهد این مساله اهمیت خود را در دو جنبه نشان می

آوري محور تعامل هاي کوچک و متوسط فن آوري که با شرکتهاي مالی حوزه پژوهش و فن صندوق .1
در . ی قرار دهندموردبررس دقت بهها را  به این شرکت شده  هیاراکنند، باید مورد مصرف تسهیالت  می

هاي  هاي خود ایجاد کند، آن تغییر و کلیه توانمندي ارد تغییري در فعالیتکه شرکتی تصمیم دصورتی
صرف برخورداري شرکت از . ها مورد ارزیابی قرار گیرند توسط صندوق دقت بهالزم براي آن باید 

اي جدید کافی نیست و شرکت باید  اي و حتی تولید، براي ورود به عرصه هاي فنی، توسعه توانمندي
عدم . ي جدید نیز برخوردار باشد اي بازاریابی الزم براي موفقیت در بازار عرصهه از توانمندي

منجر به  تیدرنهاها  هاي شرکت کلیه فعالیت خواهد شدهاي بازاریابی باعث  برخورداري از توانمندي
نامه را با چالش مواجه  فروش و درآمدزایی نشود و بازپرداخت اقساط تسهیالت و بازگشت ضمانت

 .کند
هاي  گیري شرکت آوري، باید در کنار توجه به شکلگذار فعال در عرصه علم و فن ادهاي سیاستنه .2

در این فرآیند بقا و رشد، برخورداري از . ها را موردتوجه قرار دهند بنیان، بقا و رشد این شرکت دانش
ار نیز در تعامل گذ بنابراین نهادهاي سیاست. هاي سازمانی از اهمیت برخوردار هستند ي توانمنديهمه

ها توجه نکنند و توسعه  هاي فنی و تولید این شرکت بنیان تنها بر توانمندي هاي دانش با شرکت
 .گذاري کنند را هدف -هاي مدیریتی خصوصاً توانمندي -ها  هاي این شرکت یکپارچه تمام توانمندي
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