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 چکیده
 

های فعال در وکار، مفهوم رقابت در میان شرکتامروزه به دلیل عدم وجود قطعیت و ثبات در محیط کسب      
ازار، بر باقی ماندن و موفقیت در ب منظوربه ها بایدمبنای این تغییر پارادایم، شرکت رصنعت متفاوت شده است. ب

ن برای راهکاری نوی عنوانبهقابلیت پویا، در این میان  یند.های رقابتی خود تمرکز نماایجاد نقاط قوت و قابلیت
با نگاه  شودمی تالش مقاله این ردمحل توجه اندیشمندان مدیریت قرار گرفته است.  کسب مزیت رقابتی پایدار،

بدین  شود. پرداخته چگونگی چرایی، چیستی و بعد سه قالب در مفهوم قابلیت پویا تردقیق بررسی بازاندیشانه به
 33 ،پس از غربالگری اسکوپوس، علمی در پایگاهمرور نظام مند  استفاده از روش با کیفی و تحقیق روش منظور با

ای، فرضیات نظری و عوامل زمینهشد که  در بحث چرایی، مشاهده شدند. طالعات انتخابا استخراج برای مقاله
های مختلف سیشنانوعهمچنین در بحث چیستی، به  مفهوم قابلیت پویا بوده است. کنندهایجادساز، های زمینهتئوری

سازی، دامنه کاربرد، سلسله ینهدسته فرآیندی، نهاد 5 در پرداخته شد کهها و مشخصات قابلیت پویا پیرامون ویژگی
ها، عملکرد و زمینهبخش پیش 9 قالب در و درنهایت در بحث چگونگی، مطرح شد. مراتبی و واحد تجزیه و تحلیل

 گرفته شده توسط قابلیت پویا تبیین شد. نتایج، سازوکارها و عملکردهای به کار
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 مقدمه
 ردراهبقرن گذشته، آنچه عموم مردم امروزه آن را  یهتا نیم با توجه به نوپا بودن مدیریت راهبردی،

ری از بنابراین جای تعجب نیست که بسیا .شدبندی میتحت عنوان مدیریت طبقه سادگیبه ،دندانمی
به  .ندباش نظر داشتهاختالف اثربخش راهبردو چگونگی خلق  راهبرددر تقالی تعریفی از ها سازمان

روزی های مشخص برای پیدرباره انتخاب راهبرد، توان گفتمی استناد یکی از پرکاربردترین تعاریف،
ا برای های متمایز از فعالیتطبق نظر پورتر؛ شرکت با انتخاب آگاهانه مجموعه .در فضای بازار است

مستلزم  بردراهیابد. بنابراین، به مزیت رقابتی پایدار دست می ،همتا در برابر رقبایشارزشی بی خلق
ر ب وکارکسبهای صریح برای انجام دادن برخی موارد و انجام ندادن موارد دیگر و برپایی انتخاب

هایی است که ز انتخابای یکپارچه امجموعه توان گفت راهبرد،لذا میهاست. مبنای این انتخاب
سازد تا شرکت از این طریق به خلق فرد جایگاه شرکت را در صنعت مشخص میمنحصربه طوربه

 که درضمن این (.1939)الفلی و مارتین، مزیت پایدار و ارائه ارزش برتر نسبت به رقبایش بپردازد
ابی به و نیز دستی رقابتی یهامزیت حفظ و ایجاد رقابت، کلمات راهبردی، مدیریت آکادمیک تعاریف

ی یکی از موضوعات اصل»و گفته شده:  اندشده مطرحمفاهیم اصلی  در حکمشده، اهداف کالن تدوین
 (.1935پور و دیگران، )حاجی« علم راهبردی، رقابت است

د، باشوکار جهانی که شاخص اصلی آن سرعت باالی تغییرات میامروزه در محیط کسب از طرفی
عصر تجارت آزاد،  باقی ماندن در. (1،0113)کتانن پردازندبا یکدیگر به رقابت می سختیبهها شرکت

ی از شامل انواع مختلف تواندهای رقابتی پایداری دارد که میبدون شک، بستگی به ایجاد قابلیت
ب کیفیت محصول و تناس های کلیدی از جمله سرعت، قابلیت اطمینان، پاسخگویی،شایستگی
اید بر ها بموفقیت در بازار، شرکت باقی ماندن و منظوربههای مدیریت باشد. و استراتژی بازاریابی

 (.1931آرمان و شفیعی،) رقابتی خود تمرکز نمایند مزیتایجاد نقاط قوت و 
ه رقبا هایی است که بنگاه را نسبت به آنچه کنیازمند تعیین عاملنیز ایجاد مزیت رقابتی که ضمن این
 زمانی دارای ،در شرایط بهتری قرار دهد. یک بنگاه ،دارند و میزانی که از سهم بازار دارند در آن قرار

ها ید آنفرد بوده و تقلهای مشخصی باشد که منحصربهمزیت رقابتی است که دارای منابع و قابلیت
ا رقبا برای ب مشکل بوده و بتوانند محصوالتی به بازار ارائه دهند که ارزش بسیار زیادی را در مقایسه
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کسب مزیت رقابتی، اصل و اساس  توان گفت کهلذا می (.1،1331)بارنی مشتری فراهم کنند
 .(0،0113)هلفت و پتراف های مدیران راهبردی استفعالیت

 ترینهممدر دستیابی به این هدف دارد.  تأثیرگذاریقابلیت پویا، نقش  متأخردر این میان، موضوع 
 عنوانهباند که در واقع آن را ی این موضوع پرداخته، تیس و همکارانش بودهای که به بررسنویسنده

 ستردهگابهام، پیچیدگی، که اینحال  .کردندهای مختلف مدیریتی مطرح یک تئوری جدید در شاخه

 افزایش و محیط در سریع تغییرات به منجر یکم و بیست قرن درو پویایی شدیدتر  رقابت شدن

 بهنیز،  امر این که (0111و دیگران، 9)داوینی شده هاسازمان وکارکسب حیطیم پیچیدگی تعامالت

 شود.می منجر سازمانی، هایتحلیل در بازاندیشانه نگاه داشتن و لزوم محیط در قطعیت عدم افزایش
 رایب نماید. بازای را های تازهتواند دریچهاندیشیدن انتقادی و بازاندیشی در موضوعات مختلف می

 هایحوزه در و گسترده طوربه مفهوم بازاندیشی است. شده ارائه متعددی تعاریف ،بازاندیشی وممفه

مفهوم  آموزشی، حوزه در (.1931)رحیمی و حقانی، است شده عنوان آموزشی پزشکی تا از مختلفی
 این تحلیلوتجزیه یا و تفسیر منظوربهها آموخته مرور و بازبینی برگشتن، عقب به فرآیند بازاندیشی،

پایدارتری  و عمیق صورتبه و نبوده سطحی شود یادگیریمی که سبب( 1،0113)سندرز هاستآموخته
موقعیت  یا تجربه مواجهه، یک طریق از معموالً فرآیند این. (0112و دیگران، 5)گرانتایجاد شود 

  (.0113ان،و دیگر 1)مان است فراگیر آگاهی و درك دانش، افزایش آن پیامد و شودمی ایجاد
گر ها و واکاوی مستمر برای دیفرضاز پیش نقدکننده خود، بازاندیشی، نوعی نگرش دیگرعبارتبه

تر های بدیل است، که طبق تعریف مکولی، پدید آوردن توانایی بازاندیشی که درك عمیقچارچوب
 سازمان بازاندیشانه سازد، در قالب نظریهموضوعات مهم سازمانی و انجام اقدام آگاهانه را میسر می

 عنوانهبقابلیت پویا نیز مفهوم بازاندیشی در در این میان، که  (.1931مکولی و دیگران،) شودمطرح می
هر چند امروزه، اکثر  است. حائز اهمیت، مدیریت راهبردییکی از موضوعات سازمانی حوزه 

آیا همه اما ، ربردی است، موضوع مهم و کاقابلیت پویا که مدعی هستندو مدیران  اندیشمندان
وجود  ظرناتفاقاند؟ آیا در تعیین و مصداق آن نظران یک معنا از قابلیت پویا را در نظر داشتهصاحب

 ت؟اسچگونه عملکرد قابلیت پویا به واقع قابلیت پویا چیست؟ چرا اهمیت دارد؟ داشته است؟ 
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پرداخته  به این موضوعتقادی و موشکافانه ان بازاندیشانه نگاه ابتا کنون  که است آن است، مشهود آنچه
 تالش مقاله این در لذا .(1،0111)تیس است مانده باقی ناشناخته آن هایجنبه از بسیاری ونشده 

 انجام تحقیقات بررسی و نظام مندمرور  روش از استفاده و با و انتقادی نگاه بازاندیشانه با دشومی

 چگونگی و ، چیستیچرایی بعد سه قالب در هوم قابلیت پویامف تردقیق بررسی به حوزه، این در شده

 .شود پرداخته

 

 ادبیات پژوهش

 بازاندیشی
 نظارتی خودارزیابی، خود تجربه، از یادگیری تسهیل منظوربه کلیدی هایمهارت از یکی 0بازاندیشی

 به کردن اهنگ معنی به بازاندیشی محاوره، در (.1939)عبدالرحیمی و دیگران، است صالحیت حفظ و

 شود منجر یادگیری و به بینش تواندمی اندیشیژرف چنین است، چیزی گرفتن نظر در و عقب
 (.9،0111)آرنسون

 است شده ارائه بازاندیشی از مفهوم متعددی تعاریف است، شده انجام کنون تا که مطالعاتی در
شده  گرفته نظر در خاص تفکر فرآیند یک عنوانبه تعاریف، بازاندیشی این بیشتر در .(1913)حسینی،

در علوم  را بازاندیشی  مفهوم که کسی اولین عنوانبه 5جان دیویی (.0111،و دیگران 1)نگیوین است
 مفروض شکل یا عقیده هر مداوم و فعال مطرح ساخته است، بازاندیشی را مالحظه دقیق،کاربردی 

 تفکر از مشخصی و خاص شکل را بازاندیشی او .(1913)بدری گرگری و دیگران،داند می دانش

 یک را بازاندیشی ،نیز بازاندیشی حوزه پژوهشگران ایرس  .دارد علمی روشی در ریشه که داندمی

 ذهنی پردازش سنجش، و بررسی امتحان، و آزمایش تفکر، پرسشگری،: قالب در و خاص تفکر یندآفر

نگیوین و ) هستند شناختی هایالیتفع جزء هااین همه البته که اندکرده تعریف وتحلیلتجزیه یا
 بودن مترادف معنای به تفکر، یندآفر عنوانبه بازاندیشی که گفت توانمی بنابراین (.0111دیگران،

 تفکر از را بازاندیشی یندآفر است، شده ارائه بازاندیشی از که تعاریفی و نیست تفکر و بازاندیشی

 
                                                           
1. Teece 

2. Reflection 

3. Aronson 
4. Nguyen 

5. John Dewey 



 101 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های پویابازاندیشی مفهوم قابلیت
 

 
 

 هدفمند شکل به که داندذهنی می پردازش اشکال از ییک را ، بازاندیشی1مون .سازدمی مجزا معمولی

 روشنی حلراه که ایپیچیده یا غیرساختارمند تفکرات و هاایده برای شده، بینیپیش اینتیجه با و

چرخه  از بخشی که بازاندیشیضمن این .(0111)مون، شودمی گرفته کار به ندارد، وجود هاآن برای
 تجربه آن تحول و مجدد سازیمفهوم به منجر بازاندیشی تجربه، آن در که است تجربی یادگیری

ترین تعاریف بازاندیشی بدین یکی از کاملدر این میان، . (0119و دیگران، 0)تامپسونشد  خواهد
 هدف با و هاموقعیت از و بعد حین قبل، که است فراشناخت فرآیندی بازاندیشی،» :صورت است که

 از و آگاهی بهتر برخورد منظوربه و گیردمی قرار آن در که موقعیتی و شخص از ترعمیق درك ایجاد

برای بازاندیشی توان گفت به عبارت دیگر می (.0113)سندرز،« دهدمی رخ آینده، مواجهات و عملکرد
مفاهیم پیشین و مقدماتی برای ظهور آن مفهوم و همچنین مفاهیم مرتبط  باید ،در مورد یک مفهوم

تعاریف  درطور که همانلذا  مورد بررسی قرار گیرد.ن آتوسعه مفهوم و پس از بلوغ با آن در زمان 
 منظوربه تجربه و شناخت نقادانه و هدفمند وتحلیلتجزیه بر تعاریف این مختلف اشاره شده است،

 را عناصری ،بازاندیشی از شده ارائه تعاریف همه و است شده تأکید تر،عمیق معنای و درك کسب

 سایر با متفاوت و تفکر از خاصی شیوه عنوانبه را بازاندیشی وقوع چگونگی که است داده ارائه
 .(1931)رحیمی و حقانی،  کنندمی ترسیم فکری یندهایآفر

 بازتاب عملکرد هدایت که برای هستند ساختاریافته فرآیندهایی بازاندیشی، هایاز طرف دیگر، مدل

چیزی  اصلی )چه سؤال 9است که براساس  9ل جانز و بارتونها، مدشوند. یکی از مدلمی استفاده
 است گردیده دهد( طراحیروی می چه حاال و دارد اهمیت اتفاق آن چرا و چقدر افتاد، اتفاق
 تحلیل از طریق ،0111 سال و بارتون در جانز ساختاریافته بازاندیشی طبق مدل .(1،1331)جانز

الگوهای دانش  براساس تأثیرگذار عوامل و بازاندیشی تجربه،توصیف  ناظران، و گرانبالین گفتگوهای
 کمک برای . این پژوهشگران(1939)عبدالرحیمی و دیگران، گردیده است طراحی در حوزه پزشکی

 ارائه را زیر راهنمای یاد بگیرند، تجربه طریق از و ساخته تجربه از معنایی کهفراگیران، برای این به

 است: نموده

 الزم که توصیف این در کلیدی مسائل این سؤال: به پاسخ و تجربه از شرحی نوشتن توصیف: الف(

 شود،چیست؟ آن توجه به است
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 عواقب کردم؟ عمل طورآن من چرا چیزی بودم؟ چه به رسیدن برای تالش در من بازاندیشی: ب(

کنم( می کار هاآن با که مردم برای ،برای خودم ،خانواده و هستند؟ )برای بیمار چه من از اقدامات ناشی
 بود؟چگونه آنچه مورد در بیمار احساسی داشتم؟احساس چه تجربه آن مورد در افتاد، آن اتفاق که زمانی

 است؟ داشته احساسی آنچه مورد در بیمار که من بدانم

 عوامل چه گذاشتند؟ تأثیر اقداماتم و گیریبر تصمیم داخلی عواملی چه تأثیرگذار: فاکتورهای ج(

 من اقدامات و گیریتصمیم بر از دانش منابعی چه گذاشتند؟ تأثیر اقداماتم و گیریتصمیم جی برخار

 باشد؟ یا باید بوده تأثیرگذار
 دیگری هایگزینه چه کنم؟ برخورد وضعیت بهتر این با توانستممی آیا جایگزین: هایاستراتژی د(

 ؟بود چه دیگر هایانتخاب عواقب وجود داشت؟ اقدام برای

 ببخشم؟ معنا تجربه این به توانممی آینده، چگونه در عملکرد و گذشته تجربه به توجه با یادگیری: ه(

 و خودم از حمایت برای مؤثر من اقدام آیا دارم؟ احساسی چه تجربه این مورد در حال حاضر در
 در را من وشر تجربه این چگونه ام؟گرفته نظر در تجربه این از اییک نتیجه عنوانبه دیگران

 (.1331جانز،است؟ ) داده تغییر عملکرد
 الگویی مناسب در حوزه عنوانبهتواند ، اما میمطرح شده استاین مدل هر چند در خاستگاه پزشکی 

مدل ای مرحله 5راهنمای عملی نظر از صرف. لذا (1931)توکلی و دیگران، مدیریت نیز مطرح شود
این مدل برای بازاندیشی مفهوم قابلیت پویا بهره اصلی  سؤال 9ایده ، در این مقاله، از مطرح شده

 از اجزای اصلی آن است.و چگونگی  ، چیستیکه توجه به چرایی شدهگرفته 

 

 پویا هایقابلیت 

 تعریف به جایگاه؛ که مفهوم -علمای منطق معتقدند که برای تعریف مفاهیم دو روش وجود دارد: الف
ه مفاهیم را کتعریف به اجزا؛  -کنند. بن مانند جایگاه فلسفی تعریف میرا با رجوع به جایگاه اصلی آ

کنند تا به روشنی و صراحت مفهوم آن متبادر به ذهن گردد. این دو براساس اجزای آن توصیف می
ینی و )امروش تعریف مفاهیم در حقیقت، جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند 

فی بندی فوق تعریتوان برای آن، براساس دستهیک مفهوم است که مینیز . قابلیت (1935دیگران،
 .ارائه کرد
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برای تعریف مفهوم قابلیت به جایگاه مفهومی آن از بعد فلسفی پرداخته و به مباحث عینی و ذهنی از 
 فلسفی جایگاه به توجه با را قابلیت ، انواع1کنیم. جدول دیدگاه فلسفی بورل و مورگان مراجعه می

 دهد. نشان می آن
 (1931با توجه به جایگاه فلسفی آن )نمامیان و دیگران، قابلیتانواع  -1جدول 

 عینی
 )ملموس( عملیاتی

 جایگاه فلسفی
 قابلیت

 ذهنی
 )ناملموس( استراتژیک

 گراییواقعیت
 گراییمثبت

 گراییجبرگرایی یا علت
 یابیکلی

 هستی شناسی
 معرفت شناسی
 انسان شناسی

 شناسیروش 

 انگاری یا اصالت اسمنام
 گراییضد مثبت

 گراییاراده
 نگاریاندیشه

 ذهنیت در طرف که است طیف یک عینی و ذهنی بعد است شده مشخص 1 جدول در که طورهمان

 قابلیت اصطالحا کنیم، ذهنی حرکت به عینی طرف از چه هر که دارد وجود مختلفی درجات عینیت و

به عبارت  .شودمی ترعملیاتی قابلیت شویم، نزدیک عینی به ذهنی سمت از چه هر و تراستراتژیک
ها و فلسفه به قابلیت پویا بنگریم، باید گفت که نفوذ مدرنیست در این حوزه اگر از منظر پارادایمدیگر، 

م یریزی و کنترل شرکت متجلی شده است، اما پارادادر سازمان واضح بوده و این نفوذ در مفاهیم طرح
أثیر توان به مطالعات چگونگی تها ورود کرده است که برای مثال مینمادین تفسیری نیز در قابلیت

 ها نیز ممکن است چنینمدرنکه پستهای ناملموس اشاره کرد. ضمن اینفرهنگ و مباحث قابلیت
ت اساستدالل کنند که این امر به علت همدستی و تبانی پژوهشگران راهبرد با مدیریت عالی 

(. یعنی پژوهشگران راهبرد، تمایل دارند در مطالعات خود بر مدیران عالی متمرکز شوند، 1931)هچ،
طور مؤثر دیده نشده و برخی منابع انسانی مهم های دیگر اعضای سازمان بهدر نتیجه عالیق و دغدغه

 (. 1931و دیگران، نمامیاناند )نادیده انگاشته شده
 به های مختلفنگرش با واژه این دهنده تشکیل اجزاء تطبیق ابلیت،ق تعریف بسط برایهمچنین 

به  سلسله مفاهیم فرآیندی به نگرش از گرفته نشأت قابلیت بود. واژه نخواهد فایده از خالی مدیریت
از طرف  (.1919ها و درنهایت مزیت رقابتی است )رحمان سرشت،منابع، قابلیت، شایستگی هم پیوسته

ه به دو پویا برای رسیدن به مزیت رقابتی اشار و حالت ویژه آن، یعنی قابلیت ابلیتتأکید بر قدیگر، 
وضوع به این م ترو دقیق صورت تحلیلیلذا الزم است در ادامه و بهدارد. « پویایی»و « قابلیت» واژه

های قابلیت»های پویا، اصطالحات دیگری مانند اصطالح و مشابه قابلیت ردیفهم پرداخته شود.
نابع ها با استفاده از آن، به مکه برای توصیف فرآیندهای سازمانی به کار رفته و شرکت ؛«ترکیبی
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 ؛(1،1335)زاندر و کوگت کنندمیو کاربردهای جدید برای این منابع ایجاد  کردهدانش دست پیدا 
 «یهای کارکردقابلیت»و همچنین ( 0،1331)هندرسون و کوکبان «های معماریقابلیت»اصطالح 

 مورد استفاده قرار گرفته است.نیز ( 9،1339)امیت و اسچوماکر
تعریف مطلقی ندارد و با توجه به سطح نگرش )سطح راهبردی، سطح عملیاتی و « قابلیت»اصطالح 

شود. قابلیت، در لغت به معنای داشتن های مختلفی از آن ارائه میها و برداشتتاکتیکی(، تعریف
نجام بعضی کارها، دستیابی به تأثیرات ویژه یا اهداف از قبل تعیین شده و یا ظرفیت یا توانایی برای ا

در ادبیات مدیریت راهبردی، دو واژه قابلیت  (.1،0119)شوارتزباشد توانایی انجام یک راهکار ویژه می
عنوان دو واژه مستقل از هم و مفاهیم نزدیک به هم هستند. برخی، این دو واژه را به 5و شایستگی

کنند که این دو واژه معادل گیرند. گری همل و پاراهاالد بیان میرخی دیگر معادل هم در نظر میب
( نیز در کتاب خود، بیان 1939. گرنت )(1،1330)همل و پاراهاالد هم هستند و تفاوت معنایی ندارند

رداخت. از پ« قابلیت«را شناخت و سپس به تعریف « منابع»کند که برای فهم قابلیت، اول باید می
ها، چیزهای هستند که شرکت های مولدی هستند که شرکت دارد و قابلیتنگاه وی، منابع دارایی

آورند، بلکه باید با هم عمل کنند تا صورت جداگانه مزیت به وجود نمی؛ منابع به«تواند انجام دهدمی
ید بر نقش تأک« قابلیت»ح اصطالهمچنین  قابلیت ایجاد نمایند و قابلیت الزمه عملکرد ممتاز است.

های داخلی و سازی و تنظیم مجدد مهارتیکپارچه، اساسی مدیریت راهبردی در سازگاری مناسب
ست. اهای در حال تغییر های کاربردی برای مطابقت با الزامات محیطسازمان، منابع و ظرفیت خارجی

نتیجه  منظور کسب یکمنابع بهقابلیت، عبارت است از ظرفیت شرکت برای آرایش »دیگر، عبارتبه
 (.1332)تیس و دیگران،« نهایی مطلوب

ها امکان امرارمعاش در زمان حال را های در حد صفر وجود دارد که به سازمانیکسری از قابلیت
. همچنین با کمی (2،0119)وینتر شودهای عادی یا عملیاتی گفته میها قابلیتدهد که به آنمی

ید، گذاری، تولیدی، مهندسی تولسرمایه»های فناورانه شامل توانمندی مندیتوان توانگستردگی می
توانمندی »های طراز اولی وجود دارد مانند برشمرد. ولی قابلیت هاقابلیتگونه را از این« ارتباط با بازار
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های نوع تواند قابلیتکه می« بازآراییبرداری، توانمندی یادگیری، توانمندی ادراکی، توانمندی بهره
  د.نباشهای پویا میهمان قابلیت ها،آن صفر را اصالح کند و در واقع

که وریطمربوط به رشته فیزیک است. به« پویایی یا دینامیک»از طرف دیگر، معنای متداول واژه 
که تحت ای از اجسام، هنگامیحرکت جسم یا مجموعه هکه به مطالع است ای از علم مکانیکشاخه

ته دیگر، پویایی اشاره به تحرك و روندگی داشعبارت. بهپردازدیا نیروهای خارجی هستند، می تأثیر نیرو
اصطالح العمل به تغییرات بیرونی است. لذا در حوزه مدیریت راهبردی، و عمدتاً حاکی از عکس

 داردتغیر وکار مهای کسبظرفیت مجدد برای رسیدن به تجانس با محیط اشاره به توانایی «پویایی»
 (.1332)تیس و دیگران،

شدت در حال تغییر بوده و نوع تغییرات نیز بسیار متنوع شده محیط رقابتی امروز به دلیل اینکه به
. بسیاری ها مزیت رقابتی پایدار را به وجود آورندهایی هستند که بتوانند برای بنگاهاست، نیازمند قابلیت

ها بخواهند که از توجه به شرایط تغییریافته کنونی بنگاه کنند که اگر بااز پژوهشگران پیشنهاد می
به سمت  های پیشرو رقابت کنند، لذا بایدتوانند با بنگاههای رقابتی گذشته استفاده کنند، نمیمزیت

 .های رقابتی پویا حرکت نمایندکسب و حفظ قابلیت
پذیرى انعطاف و یکپارچگى عىنو ایجاد لزوم فناورى، و محیطى سریع تحوالت به توجه با طورکلیبه
شدت به جهانى محیط این رسد. درمى نظر به ضرورى امرى اقتصادى هاىبنگاه هاىفعالیت در

 نوآورى و منابع سازمانى و جغرافیایى گستردگى آن هاىویژگى از یکى که تغییر، حال در پذیرِرقابت

 تقلید است. این قابل سختیبه هاىیىدارا مالکیت از بیش چیزى نیازمند پایدار مزیت است، تولید

 است تقلید قابل سختیبه و پویا که است توانمندى نوعی قابلیت یا مالکیت نیازمند مزیت،

مانند  خاص سازمانى هاىتوانمندى بازآرایى و خلق توانایى مرتب، صورتبه که ، مالکیتى(0113)تیس،
لفظ پویایی در این تئوری،  آورد. فراهم را و ... لیدىتو توانمندى بازاریابى، توانمندى فناورى، توانمندى
 شرکت پذیرىکه انعطاف است مهم جهتازآن و داشته تمرکز تغییرات بر پویا دهد که قابلیتنشان می

 حال در محیط در هاى موجودفرصت از استفاده و جهت شناسایى را آن سازگارى و داده افزایش را

 هاشود. آننمى خاصى وکارهاى کسبعملیات به مربوط الزاماً پویا، ایهدهد. قابلیتمی توسعه تغییر،

 گره روابط و فرهنگ ساختار، وکار،کسب فرآیندهاى شامل سازمانى، هاىنظام با عمیقى صورتبه

شواهد تجربی، به برخی از منظر نظری و  ادامهدر  (.1932و دیگران،  مندگاری بامکاناست ) خورده
 شود.و تحقیقات پیرامون این حوزه اشاره می نظراننظرات صاحب
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ها یکی از سؤاالت اساسی در رشته مدیریت راهبردی این است که شرکتطور که اشاره شد همان
های زیادی در طول سه دهه گذشته کنند. نظریهچگونه مزیت رقابتی به دست آورده و آن را حفظ می

های برخی محققان بر اساس الزامات عملی و یافتهاند. در مورد منابع مزیت رقابتی گسترش یافته
رویکرد مبتنی بر منابع، اقتصاد تکاملی و نظریه رفتاری، رویکرد مبتنی بر منابع را به بافت محیط پویا 

طور پاسخگویی به تغییرات محیطی باید به منظوربهگسترش داده و پیشنهاد کردند که مؤسسات 
نتیجه  .(1،0110)لی و لیو دهی مجدد نمایندو شکل اصالح کرده خود را یهامستمر منابع و قابلیت

 ادبیات از یافته توسعه فکری نحله یک عنوانبه پویا هایمفهوم قابلیت بسط و ظهورها، تالشاین 

در مدیریت راهبردی،  دیگرعبارتبه .(0،0112)اسچروگ و کلیچ ابرال منابع بوده است بر مبتنی رویکرد
ها جایگاه قابلیت 1ها حلقه واسط ایجاد مزیت رقابتی از طریق منابع هستند. شکل تقابلی طورکلیبه

 دهد. را در تبدیل منابع یک سازمان به مزیت رقابتی در جهت تحقق راهبردها را نشان می

 
 (1331بارنی،هبردی )جایگاه مفهوم قابلیت در حوزه علم مدیریت را -1شکل 

منابع یا منبع محور  بر مبتنی طور دقیق با رویکردیا، ابتدا الزم است بهبرای شناخت بهتر قابلیت پولذا 
 بیشتر آشنا شد.

(، اصطالح رویکرد منبع محور را مطرح کرد. تا آن زمان، منابع سازمانی 1311، ورنرفلت )1311در دهه 
مالک  سازمان کهشدند، اما با طرح رویکرد منبع محور، دیگر اینهای ملموس تلقی میدارایی عنوانبه

رح های درونی دارد، مطکه چه قابلیتی از طریق شایستگیچیست، مطرح نبوده، بلکه در عوض، این
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یشتر بدر کنار توجه به منابع ملموس و ناملموس، شده و این رویکرد، تالش داشت عملکرد سازمان را 
 .(1،0111)فهی مورد توجه قرار دهد

های تواند مدیران را در حفظ مزیت، میمنبع محوره رویکرد برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند ک
، توضیح منبع محوربا ظهور رویکرد  (0،1311؛ ورنرفلت1339؛ پتراف،1331)بارنی،رقابتی کمک نماید 

 ها به وجود آمد. این رویکرد دلیل قدرت رقابتی متفاوتبنیادی برای متفاوت بودن قدرت رقابتی بنگاه
فرد از ها و منابع منحصربهداند. این داراییمی ها فرد آنهای منحصربهع و داراییها را در مناببنگاه

د ها قابل خریداری کردن نیستنییشوند که الزاماً همه این داراها استخراج میهای آنها و داراییقابلیت
لید یرقابل تقهایی مانند ارزشمند بودن، کمیاب بودن، غاین رویکرد، ویژگی (.1332)تیس و دیگران،

 (.0111گرانت،) (1331)بارنی، گیردبودن و غیرقابل جایگزین بودن را برای منابع در نظر می
های اخیر منجر شده است که بسیاری های صنعتی و تجاری در دههاما شدت گرفتن تغییرات محیط

 ی در خلق( پاسخگوی مدیران راهبردمنبع محوراز رویکردهای سنتی تدوین راهبرد )حتی رویکرد 
ای از پژوهشگران به دلیل همین پویایی شدید بازار، نسبت به های رقابتی ماندگار نباشند. عدهمزیت

ک های رقابتی شها در ایجاد و حفظ مزیتکارایی این رویکرد نیز، در پاسخگویی به نیازهای بنگاه
ای از پژوهشگران، عده (5،0112؛ ونگ و احمد1،0111؛ پریم و بوتلر9،0111)آیزنهارت و مارتیناند کرده

این رویکرد به رویکردهای پویا، همچون ظرفیت جذب، ظرفیت ادغام، ظرفیت ساخت، ظرفیت  جایبه
ها را در یک رویکرد تازه تحت عنوان توان آناند که در مجموع میسفارش باالتر و غیره روی آورده

 .(0110لی و لیو،های پویا خالصه کرد )رویکرد قابلیت
 ،پاسخگویی به این نیاز مدیران راهبردی منظوربهتدا تیس و همکارانش بودند که برای اولین بار اب

سازی و های پویا را در ساخت، یکپارچههای پویا را ارائه کردند تا اهمیت نقش قابلیتمفهوم قابلیت
به  (.1332دیگران،)تیس و های بسیار پویا نشان دهند بندی مجدد منابع برای مقابله با محیطپیکره

وده در حال تغییر ب شدتبههای صنعتی و تجاری نظر بسیاری از پژوهشگران، در شرایطی که محیط
ا بهتر از رویکرد ها رهای پویا، رفتار رقابتی بنگاهباشند، رویکرد قابلیتو از پویایی باالیی برخوردار می
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؛ 0111و دیگران، 1؛ زهرا0111و مارتین،؛ آیزنهارت 1332)تیس و دیگران، دهدنشان می منبع محور
کند که مزیت رقابتی بنگاه، به های پویا بیان می. رویکرد قابلیت(9،0119؛ لین و وو0،0111وو

و  فرد آنهای منحصربهفرآیندهای مدیریتی و سازمانی آن بستگی دارد و توسط وضعیت دارایی
های (. این رویکرد بر توسعه قابلیت1332تیس و دیگران،گیرد )ها شکل میمسیرهای دسترسی به آن

کند. در واقع به اذعان اغلب می تأکیدهای فناورانه و کارکردی های سازمانی و مهارتمدیریت ترکیب
های پویا و توانایی بیشتر در برخورد با محیط منبع محورپژوهشگران، این رویکرد نسبت به رویکرد 

حال  .(0111؛ آیزنهارت و مارتین،1311؛ ورنرفلت،1332ان،)تیس و دیگردر حال تغییر دارد  شدتبه
های پویا از منظر قابلیت ترمهم تعاریفبرخی ، 0ها، در جدول پس از مروری بر سیر قابلیت

 نظران مختلف ارائه شده است.صاحب
 های پویاتعاریف قابلیت -2جدول 

 تعریف مرجع

)تیس و 

 (1331دیگران،

ارویی روی های داخلی و خارجی جهتازی، ایجاد و بازآرایی شایستگیستوانایی شرکت در یکپارچه
های پویا، توانایی سازمان را برای به دست آوردن است. به این ترتیب، قابلیت های متغیربا محیط

نشان  های بازارهای مسیر و موقعیتاشکال جدید و نوآورانه از مزیت رقابتی با توجه به وابستگی
 دهد.می

رت و )آیزنها

 (2000مارتین،

 هتج سازی، بازآرایی، دریافت و رهاسازی منابعفرآیندهای یکپارچه ویژهبهفرآیندهای شرکت 
است  های پویا، روالی سازمانی و استراتژیکاست. به این ترتیب، قابلیت هماهنگی با تغییرات بازار

انشعابی، تکاملی و مرگ  بندی منابع جدید به بازار در حال ظهور،ها با ایجاد پیکرهکه شرکت
 شوند.عرضه می

 است. های سازمانهدفمند منابع و قابلیتظرفیت سازمانی جهت خلق، توسعه و اصالح  (2001)هلفت،

)زولو و  

 (1،2002وینتر

 ام مندی،نظ صورتبهشده از فعالیتی تجمعی که از طریق آن سازمان  گرفته یادالگویی پایدار و 
ایجاد و اصالح  ایبهبودیافتهرا در جهت به دست آوردن اثربخشی  های عملیاتی خودرویه

 .کندمی

 (2001)تیس،
طور مداوم ایجاد، گسترش، ارتقاء و حفاظت کنند و با پایگاه دارایی توانند بههایی که میقابلیت

 منحصر به فرد شرکت مطابقت یابند.
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 (2009)وینتر،
ت دهد یک شرکشود که اجازه مین توانایی مطرح میهای عادی و یا مرتبه صفر، به عنواقابلیت

های پویا را به صورت گسترش، تغییر و یا ایجاد برای ایجاد زندگی در کوتاه مدت، قابلیت
 های عادی تعریف کند.قابلیت

و  1)رای 

 (2001دیگران،
 است. متنوع وکارکسبسازی فرآیندهای های یکپارچهقابلیت

و  2)ساالنکه

 (2011دیگران،
های ها و رویهقابلیت یک سازمان برای خلق، توسعه یا اصالح هدفمند منابع دانشی، قابلیت

 است. سازمانی جهت بهبود اثربخشی سازمانی معمول

 

توانند می های مدیریتی و سازمانی هستند که، شایستگیقابلیت پویاپذیریم که می فعالً طورکلیبهاما 
مزیت رقابتی دست یابند و سپس برای نگهداشت مزیت رقابتی، خود را ها را قادر کنند که به سازمان

های سازی، ایجاد و بازآرایی شایستگیتوانایی شرکت در یکپارچهآن را توان می تغییر دهند. همچنین
های متغیر تعریف نمود و سه ویژگی کلی آن را شامل موارد داخلی و خارجی جهت رویارویی با محیط

 زیر دانست:
 دارد. تأکیدیت پویا بر تغییرات قابل -

 دهد.قابلیت پویا، توانایی شرکت در ترکیب و بازآرایی منابع را نشان می -

 های تکرارپذیر و در گستره تمام سازمان است.قابلیت پویا شامل قابلیت -
های عهمحققین دیگر نیز، ابعاد و زیر مجموارائه نظریه قابلیت پویا توسط تیس، تحت تأثیر همچنین 

و  1( )پروتوگرو9،0111)دنلز تری قرار دادندابعاد تعریف تیس را مورد بررسی بیشتر و عمیق
ا تر و بهای گستردههای تحقیقاتی بسیاری را از حوزهاین چارچوب مفاهیم و یافته. (0112دیگران،

ی و انهای سازمتنوع بیشتر نظیر: مدیریت راهبردی، اقتصادهای صنعتی، قوانین و اقتصاد، دانش
 رار داد.قمطالعات نوآورانه تحت تأثیر 

. وی به دنبال پرداخت منبع محورمزیت رقابتی با توجه به رویکرد  کنندهتعیینکالکا، به بررسی عوامل 
ها )اطالعات، ایجاد روابط با مشتری، توسعه محصول و سؤال بود که آیا قابلیت پاسخگویی به این

بع )تجربیات، مقیاس عملیات، منابع مالی و منابع فیزیکی( بر روی ( و مناکنندهتأمینایجاد رابطه با 
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-عنوان مزیتهایی مانند هزینه، محصول و خدمات را بههای رقابتی تأثیرگذار است؟ او شاخصمزیت

ها و منابع بر روی دهد که قابلیتهای رقابتی در نظر گرفت. نتایج حاصل از کار وی نشان می
های های قابلیتپیشران و مقدم پژوهشگران دیگری، .(1،0110)کالکاذار است های رقابتی تأثیرگمزیت

تی، رفتار مدیری)و متغیرهای داخلی  ()ماهیت بازار و تاریخچه شرکت پویا را در قالب دو متغیر خارجی
 ندهکنتعییند که فاکتورهای خارجی نگیرسرمایه اجتماعی و اعتماد( معرفی نموده و نتیجه می

های سازمانی ای شرکت در واکنش به نوسانات بوده و فاکتورهای داخلی تعیین کننده تواناییهتوانایی
مک کنن و همکارانش به بررسی  .(0،0113)امبروسینی و بومانباشد های پویا میبرای توسعه قابلیت

اند. ایشان پرداخته 0113ها در شرایط بحران مالی پس از سال پویا بر عملکرد بنگاههای قابلیتتأثیر 
ط، خلق دانش با تأکید بر دانش، پژوهش و توسعه، ادغام دانش خلق شده در فرآیندها یارزیابی دائم مح

ی را های نیروی انسانسازی توانمندیو محصوالت بنگاه، پیکربندی مجدد، یادگیری کارکنان و اهرم
ویا موجب پ هایقابلیتدهد که ینشان م آنانهای اند. تحلیلپویا در نظر گرفته هایقابلیت عنوانبه

پذیرش تغییرات در سازمان، پذیرش تغییرات در سازمان موجب عملکرد باالتر نوآوری و عملکرد 
پژوهشگرانی  .(0119و دیگران، 9)مکنونشود نوآوری موجب تطابق بیشتر سازمان با محیط بیرونی می

ایی رابطه به دنبال شناس هاآنور پرداختند. های پویا با توجه به رویکرد منبع محبه بررسی قابلیت نیز
جدد و بندی مها یادگیری، پیکرههای پویا و عملکرد بنگاه بودند. آنبین منابع مختلف، قابلیت

های پویا بر یتکه قابل رسیدندبه این نتیجه و  در نظر گرفتندهای پویا قابلیت عنوانبهیکپارچگی را 
ی ست و از بین سه نوع قابلیت پویا، بعد یادگیری از تأثیرگذاری بیشترا تأثیرگذارها روی عملکرد بنگاه

 هایجیائو و همکاران به بررسی رابطه پویایی محیط، قابلیتهمچنین  (.0119لین و وو،)برخوردار است 
لیت بندی مجدد، قابها، قابلیت پیکره. قابلیت تشخیص فرصتپرداختندپویا و عملکرد بنگاه 

رفتند. های پویا در نظر گعنوان قابلیتپذیری فناورانه را بهمانی و قابلیت انعطافپذیری سازانعطاف
ملکرد بندی مجدد بر روی عها و قابلیت پیکرهدهد که قابلیت شناسایی فرصتها نشان مینتایج آن

ی های رقابتی نیز در شرایط بسیار پویای محیطی بر روسایر قابلیت و بنگاه، بسیار تأثیرگذار است
های داخلی مقدمزمینه یا پیشنیز، اریکسون  .(0119و دیگران، 1)جیا عملکرد بنگاه تأثیرگذار است
عنوان متغیرهای اساسی ها و ارتباطات( را بهمحیطی، شبکه)های خارجی )ساختاری و اجتماعی( و مقدم
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وسعه سازمانی در ت هایقابلیت کنندهترغیبهای داخلی و خارجی دارد که مقدممعرفی نموده و بیان می
 .(1،0111)اریکسونباشد های پویا میو پایداری قابلیت

اره ها اشنمونه به برخی از آن عنوانبههای مختلفی انجام شده است که همچنین در داخل نیز پژوهش
 دی پرداختند.های راهبرشود. پژوهشگرانی به ارائه الگویی برای شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیتمی

های خودروسازی شناسایی شدند که عبارتند از های راهبردی در پنج حوزه برای شرکتاین قابلیت
حوزه طراحی و توسعه محصول، مهندسی و ساخت، لجستیک و زنجیره تأمین، تولید و بازاریابی و 

(. از جمله پژوهشگران دیگری که به بررسی 1915زاده،زاده و حسینخدمات پس از فروش )حمیدی
دیلمقانی ) توان بهاند، میهای رقابتی و یا عملکرد در داخل کشور پرداختههای پویا بر روی مزیتابلیتق

زاده، اکبری و اسماعیل؛ 1939مبینی دهکردی و دیگران، ؛ 1939نکوئی زاده و دیگران،؛ 1935و نامور، 
که اخیرا و در ن اینضم ( اشاره کرد.1913؛ محمدی الیاسی و دیگران،1931الفت و دیگران،؛ 1930
های نظری این مطرح شده است که بنیان 0اسکپ مبتنی بر مدل جایزه ملی استراتژی، 1932سال 

دیریت حوزه موضوعی مدر و  داشتهگستره ملی جایزه که  مدل بر نظریه قابلیت پویا استوار است. این
ای هدانشگاه تهران به سازمان ای است که هرساله توسط دانشکده مدیریت، جایزهقرار دارد استراتژیک

که اولین دوره برگزاری این جایزه همزمان با  البته الزم به ذکر است شود.واجد صالحیت اعطا می
رسد باید نظر میو به تعریف شده است 1932سال  المللی مدیریت استراتژیک پنجمین کنفرانس بین

 .سی قرار دادچند سالی بگذرد تا بتوان شواهد تجربی آن را مورد برر

 روش تحقیق
شود. همچنین از نظر نحوه های بنیادی محسوب میاین تحقیق از نظر هدف، از نوع پژوهش     

ای و مبتنی بر مرور نظام مند در های کیفی و روش تحقیق کتابخانهها، از نوع پژوهشگردآوری داده
 9وجود دارد: مرور نقلی یمرور شروش پژوهبه طور کلی دو دسته  المللی است.منابع اطالعاتی بین

 هنییند ذآروشی سنتی است و با توجه به اینکه یک فر ،مرور نقلی .1(سیستماتیکنظام مند )و مرور 

های محدودی موجود باشد، مواردی که شواهد و داده باشد و فقط درمستعد خطا و تورش می ،است
تمام مطالعات  هریزی شد، منظم و برنامه، با شناسایی دقیقنظام مندارزشمند خواهد بود. در مرور 

مرور  در واقع .تری انجام داد و به مشکالت مربوط به مرور نقلی فائق آمدتوان نقد عینیمرتبط، می
 
                                                           
1. Eriksson 

2. SCAP 
3. Narrative Review 

4. Systematic Review 



 1931، بهار 1سال دوم، شماره ، یالمللنیب یوکارهاکسبمدیریت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 111 

)ملبوس باف و  گیری استمهم بین مطالعات تحقیقی و تصمیم یک حلقه حیاتی نظام مند
 شواهد همه تلفیق ارزیابی و یافتن، مند، نظام مرور انجام از به عبارت دیگر، هدف (.1913عزیزی،

 تواندمی نظام مند مرور یک باشد.می ویژه سوال یک به برای پاسخگویی مرتبط و کیفیت با پژوهشی
 هاآن برای شواهد کافی که موضوعاتی نمودن مشخص موضوع، یک در مورد ابهام خاتمه موجب
 اعالم مختلف، مطالعات از حاصل هاییافته به وسیله ترکیب جدید هایدیدگاه ایجاد ندارد، وجود

 مطالعه یک در خطا یا هرگونه نقص تاثیر کاهش و دارد، قرار دسترس در کافی شواهد زمانی که
 شواهد، نمودن خالصه توان بهمی مزایای این نوع مرور از دیگر .(1،0110)استرچ و سوفارگردد  خاص

 از زیادی مقادیر تلفیق امکان پژوهشی، متون همه مطالعه نیاز به بدون اطالعات سازی هنگام به
 راه سر بر موجود موانع کاهش ها،پژوهش نتایج مقایسه و تطبیق با ترشفاف تصویر اطالعات، ایجاد

 مختلف هایروش به توجه با ثبات با هایگیرینتیجه ساختن تحقیقات و فراهم نمودن کاربردی
 .(0،0111یبراتی و تاریکو)ل ها اشاره کردپژوهش در استفاده مورد

مفهوم قابلیت  تردقیق بررسی با نگاه بازاندیشانه به شودمی تالش مقاله این که درلذا با توجه به این
 بررسی پیشینه و مرور انتقادیشود، نیاز به  پرداخته چگونگی چرایی، چیستی و بعد سه قالب در پویا

 ور نظام مند استفاده شده است.ای داشته و به همین دلیل از روش مراهمیت ویژه
 مختلف نویسندگان توسط نسبتا مشابهی فرآیندهای نظام مند مرور یک انجام که برایضمن این

 فرق هم با پیشنهاد شده، که مراحلی اسامی یا تعداد نظر از فقط که معموال است گردیده عنوان

مرور نظام  روش پژوهش از گیریبهره برای (. در این پژوهش،1913کنند )ملبوس باف و عزیزی،می
تنظیم در قالب آن  فرآیند که استفاده شده است (9،0112)ژیو و چانگ ایمرحله پنج روش از ،مند

 ها، و درنهایت ارائهاستخراج و ارزیابی دادهانتخاب تحقیقات واجد شرایط، ، جستجوی ادبیات، سوال
ات تکمیلی این روش متناسب با پژوهش، توضیح (.1939گردد )قربانی زاده،گزارش نهایی مطرح می

  گردد.در ادامه ارائه می
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 :تنظیم سوال -1

ای در انجام مرور نظام مند ایفا بیان مساله و طراحی سواالت پژوهش نقش راهنما و تعیین کننده
کند. در اهمیت سوال، این نکته الزم به یادآوری است که معیارهای انتخاب و عدم انتخاب تحقیقات می

ه هدف پژوهش، سواالت مشخص با توجه ب ، درواقع،شودبرای مطالعه براساس نوع سواالت تعیین می
نگاه بازاندیشانه و انتقادی به مفهوم قابلیت  با توجه به هدف پژوهش که .(1939)قربانی زاده، شودمی
این الت شود. سوامطرح می چگونگی چرایی، چیستی و بعد سه قالب است. سواالت پژوهش در پویا

  عبارتند از: قابلیت پویا چیست؟ چرا اهمیت دارد؟ عملکرد قابلیت پویا چگونه است؟پژوهش 
 

 جستجوی ادبیات: -2

بعد از بیان سواالت تحقیق، جستجوی جامع و قابل بازآفرینی ادبیات، مبنای مرور نظام مند را تشکیل 
 سیستماتیک جستجوی به وهش،پژوهشگر با استفاده از کلمات کلیدی پژ مرحله این دهد. درمی

 زمانی بازه در مرتبط و موثق معتبر، اسناد تعیین هدف با علمی مختلف مجالت در شده منتشر مطالب

ها و منابع اطالعاتی که تجمیع کننده آثار در این میان پایگاه. (1939)قربانی زاده، پردازدمناسب می
شود می محسوب مهم بسیار پایگاه داده ود از یکی باشند، بسیار مهم است. اسکوپوسمختلف می

 به توجه ، با(0،0112)نوریس و اپنهیوممطالعه  به توجه که با. ضمن این(1،0111)ونگ و والتمن

 شایان برتری 9علم شبکة همچون داده هایسایر پایگاه به نسبت اسکوپوس استناد، تحلیل ابزارهای

 دارد.  توجهی
بوده است  1منبع اطالعاتی برخط اسکوپوس در شده منتشر تمقاال شاملاین تحقیق آماری  جامعه

 Dynamic» یا و« Dynamic  Capability»که برای دستیابی به مقاالت، کلیدواژه 

Capabilities »که بازه زمانی انتشار در این پایگاه جامع، مورد جستجو قرار گرفت. ضمن این
  بوده است.  هسه ده یعنی حدود 0111تا  1331های مقاالت انگلیسی، سال
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 :انتخاب تحقیقات واجد شرایط -3

زمانی که سوال تحقیق تنظیم و منابع علمی مشخص شد، محقق بایستی فهرست جامعی از       
براساس این معیارهاست که تصمیم گرفته  معیارهای انتخاب/عدم انتخاب تحقیقات را تهیه کند.

 به عبارت دیگر دررار گیرد و کدام از آن خارج شود. شود کدام تحقیق در جامعه آماری پژوهش قمی

 هدف پژوهش و سؤال با که مقاالتی و گرفته نظر در را مختلفی پارامترهای پژوهشگر جستجو، فرآیند

 زمانی بازه شامل مطالعه حاضر، رد و پذیرش معیار .(1939)قربانی زاده، کندحذف می ندارد، تناسبی

کلیدواژه  باجستجو  انجام از لذا پس بوده است. مطالعه ماهیت طالعه وم موضوع پژوهش، مطالعه، زبان
 مینهز، چکیده و کلمات کلیدی و محدود کردن آثار مقاالت علمی منتشر شده در نیواعن مورد نظر در

شناسایی شد.  مقاله 311در میان مجالت انگلیسی زبان، ابتدا  «حسابداریمدیریت و کسب و کار، »
 توجه شده و با یافت هایمقاله چکیده سریع س از بررسی و مطالعه عناوین و مرورپ در مرحله بعد،

 برای مقاله 091 نهایت و در غیرمرتبط حذف شدند هایمقاله پژوهش، هدف پرسش و موضوع، به

 براساس معیارهای با توجه به هدف پژوهش و مقاله باقیمانده 091. ماندند تر باقیبررسی دقیق

تر، مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر، مقاالت مبتنی بر مرور حسب مقاالت جامعبر گنجی )درون
ابلیت حوزه قهای پژوهش مقاالت تاثیرگذار معرفی شده توسطو  نظام مند، مقاالت تحلیلی این حوزه

و  مندگاری بامکان) (1932)روشنی و دیگران، (0،0119)هون (0111و دیگران، 1)اسچیلکه پویا
 اصلی نویسندگان )خبرگان( که شامل و همچنین  به کمک گروه کانونی پژوهش( 1932دیگران،

نفر از اساتید مدیریت استراتژیک  9است که شامل  تحقیق مشاوران نیاز، به توجه با همچنین و مقاله
درنهایت . دندبندی شها دستهمورد ارزیابی قرار گرفتند و کیفیت آن باشند؛دانشگاه عالمه طباطبائی می

دارای کیفیت  تر کهمهم مقاله انگلیسی 33 معیارهای ذکر شده و پس از غربالگری نهایی به با توجه
  شدند. اطالعات انتخاب استخراج بودند، برای همراستا با هدف پژوهشباال و 

 :هااستخراج و ارزیابی داده -4

اید شود. بتخراج میها اسپس از تعیین تحقیقات واجد شرایطی که باید مطالعه شوند، اطالعات آن
اشته خوانی دهای استخراجی با سواالت اولیه بیان شده در طرح تحقیق، همتوجه کرد که فهرست داده

 مطالعه هر بایستپژوهشگران می بازیابی شدند، استفاده قابل منابع که هنگامی کهباشند. ضمن این
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 کار روش کیفیت ایند. درواقع، ارزیابینم ارزیابی انتقادی با دید را مرتبط هایداده دارای خالصه و

 به شناسایی شایانی کمک زیرا شود،می محسوب نظام مند فرآیند مرور در موفقیت کلید مطالعات،

استخراج  (.1939)قربانی زاده، نمایدمی تفسیرها نتایج و در واقعیت از انحراف یا سیستماتیک خطاهای
گردد. اما در ارتباط با های پژوهش است، ارائه میفتهها، در بخش بعدی تحقیق که مربوط به یاداده

اید ب توان آن را معادل پایایی و روایی تحقیقات کیفی نیز دانست،که به نوعی می ارزیابی و کیفیت
( فرمول کاپا را برای 1311برای ارزیابی پایایی پژوهش، از ضریب کاپا استفاده شد. کوهن ) گفت که

 شود:ابداع کرد که به صورت زیر ارائه می محاسبه توافق مورد انتظار

pe

pepo
kappa






1 
میزان توافق مورد انتظار است. مقدار کاپا بین  Peمیزان توافق مشاهده شده و  Poدر این فرمول، 

تری دهد که توافق بیشتر باشد، نشان میصفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار آن به عدد یک نزدیک
باشد که می 21/1(. در این پژوهش، شاخص کاپا 1915جود دارد )رایف و دیگران، بین مرورگران و

 32طور که اشاره شد تمامی نشان دهنده توافق باال بین دو مرورگر است. در این پژوهش، همان

 های احصا شده، از نظر کیفیت توسط خبرگان تایید شده است.مطالعه و شاخص
 شده استفاده نظر گروه کانونی )خبرگان( از نتایجتبارسنجی پژوهش برای اع این درکه ضمن این

و انجام دادن اصالحات  مند و به کارگیری نظر خبرگان این حوزهبا طراحی نظامای که به گونه .است
 سوسازی یا چندجانبه نگری، اعتباریابی یا بازبینی توسطهایی همچون: سهتکنیکچندباره و اعمال 

 با اعتبار نتایج از اطمینان بررسی و تائید شد. به عبارتی برای عتبار پژوهش، و مرور همتا، اافراد

گرفت.  صورت 0تائید قابلیت و 1مقبولیت شامل الزم هایکیفی، بررسی پژوهش خاص معیارهای
 استفاده خبرگان و برخی از متخصصان این حوزه توسط بازنگری هایروش از مقبولیت افزایش جهت

 از نفر چند به آمده به دست هایبندیمحتوای دسته پایانی، مرحله در ئید نیز،تا قابلیت شد. برای

  گردید. اعمال پیشنهادی نکات و برگردانده شد تائید و بازبینی منظور خبرگان به
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 :ارائه گزارش نهایی -5

الب قن ارزیابی شد، پیامدهای تک تک تحقیقات در آها استخراج و کیفیت و اعتبار بعد از آن که داده
، ترکیب ای از پیامدها یا اثرات گزارش شود.بندی و به صورت خالصهتواند جمعمرور نظام مند می
(. ارائه گزارش نهایی 1939شود )قربانی زاده،ها نیز بعضا در همین مرحله انجام میتعبیر و تفسیر داده

 شود.گیری مطرح مینتیجه ها ویافته بخش مربوط بهدر پژوهش، 

 

 اهیافته
 تحلیل و مطالعه دقت به های پژوهشپرسش به پاسخگویی اساس بر هامقاله محتوای این مرحله، در

. در (1،0111)سیورینگ و مولرشود می شناخته مضمون نیز تحلیل به عنوان اغلب مرحله شدند. این
 اساس بر محتوایی های تحلیل ارائه برخی و مضامین موضوعی بندیدسته واقع در این بخش، به

چرایی، چیستی و چگونگی  شامل که هاآن در مورداستفاده های نظریچارچوب و مقاالت اهداف
 شود.است، پرداخته می

 

 چرایی قابلیت پویا: 

 ظهور نیازی به چه پاسخ قابلیت پویا در که سؤال این بررسی هدف با قابلیت پویا، چرایی بحث در

 که گرفتند قرار تحلیل و بررسی مورد مقاالت منتخب شناخت، قابلیت پویا را باید چرا و است کرده

 ندیبتقسیمساز های زمینهتئوری فرضیات نظری و، ایعوامل زمینه مفهوم 9 قالب در عوامل نتیجه در

  است. شده اشاره 9 جدول در نتایج شدند که
 

 قابلیت پویا چرایی های مرتبط بایافته -9جدول 

 برخی از منابع ابعاد مفهوم

ل عوام

 ایزمینه

پیچیدگی و 
 تحوالت محیط

Teece et al(1997)-Eisenhardt & Martin(2000)-Helfat & 

Peteraf(2003)- Zahra et al (2006)-Arend & Bromiley 

(2009)-Ahmad Zaidi & Othman(2012( 

شرایط جدید 
 رقابت

Helfat & Peteraf(2003)- Teece(2007)-Arend & Bromiley 

(2009)-Ahmad Zaidi & Othman(2012(-Teece (2018) 
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شرایط جدید 
 موفقیت سازمانی

Teece et al(1997 - ( Helfat & Peteraf(2003 -(  Zahra et al 

(2006)- Arend & Bromiley (2009)-Ahmad Zaidi & 

Othman (2012(- Teece (2018) 

فرضیات 

 نظری

 عقالنیت محدود
Easterby-Smith et al (2009)-Augier & Teece (2009)- 

Capron & Mitchell (2009)-Leiblein (2011)-MacLean et al 

(2015)-Teece (2018) 

 Augier & Teece (2009)- Leiblein (2011)-Di Stefano et al نمایندگی مدیریت

(2014)-Helfat & Peteraf (2015) 

 ناهمگونی
 های پویاقابلیت

Wang et al (2007)- Easterby-Smith et al (2009)-Barreto 

(2010)- Leiblein (2011)-Kleinbaum & Stuart (2014)-Teece 

(2018) 

های تئوری

 ساززمینه

 نظریه منبع محور
Barney (1991) -Peteraf (1993) -Helfat & Peteraf (2003) -

Kim & Mahoney (2010) -Leiblein (2011) -Ahmad Zaidi & 

Othman (2012) -Teece (2018) 
یادگیری نظریه 

 سازمانی
Helfat (2000)- Ambrosini & Bowman(2009)-Di Stefano et 

al (2010)-Leiblein (2011)-Denford (2013) 

-Augier & Teece (2008)-Fueglistaller & Schrettle(2010) اقتصاد تکاملی

Leiblein (2011)-Primc & Cater (2016) 
اقتصاد هزینه 

 مبادله
Augier & Teece (2009)-Leiblein (2011)-Nickerson et al 

(2012) 

 

 9 این عوامل در قالب های پویاست.ای، یکی از عوامل ایجاد قابلیتتحوالت و شرایط بستر وزمینه
بعد پیچیدگی و تحوالت محیط، شرایط جدید رقابت و شرایط جدید موفقیت سازمانی قابل ذکر است. 

اشد، تواند طیفی از کم تا زیاد بیای مختلفی دارد، تعداد تغییرات میپیچیدگی و تحوالت محیط، زوا
ند تا تند تواند طیفی از کتواند طیفی از ضعیف تا قوی باشد، سرعت تغییرات میشدت تغییرات می

تواند مثبت، خنثی و یا منفی باشد. هر چه این زوایا به سمت باشد و تغییرات برحسب ماهیت نیز می
رایط هستیم. های پویا متناظر با این شتر شده و نیازمند قابلیتی روند، محیط پیچیدهپیچیدگی بیشتر

به  ی شدنجهانتر شده، بعد دیگر شرایط جدید رقابت است، شرایط رقابت با گذشته متفاوت و فشرده
ی با شده و صنایعبیشتر ، های جدیدبه نوآوری و فناوری اتکاکند. فزاینده هدایت می رقابت سمت

 ا کرده است.افزایش پید رقابتاین قش منابع غیر فیزیکی در فناوری برتر ایجاد شده است که سهم و ن
ظیر سهم عناصر سنتی موفقیت نای است. که موفقیت سازمانی نیز  بعد سوم عوامل زمینهضمن این

رنگ مک سازی موجودها، حفظ کیفیت، بهینههای ملموس، کنترل هزینهحفظ انگیزه، داشتن دارایی
از  ها، ترکیب مؤثریبه کشف و توسعه فرصت هاشرکت امروزه موفقیتبه عبارت دیگر،  .شده است

ها، حفظ مالکیت معنوی، اختراعات داخلی و خارجی، انتقال مرز فناوری در بین و میان شرکت
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 غیری اهگیریوکار، تصمیمهای جدید کسبوکار، ابداع مدلبهترین فرآیندهای کسب روزرسانیبه
همانند هر رویکرد  .ها توسط رقبا بستگی دارد، دستیابی حمایتی در برابر تقلید و دیگر جایگزینیمرتبط

ها گاهی به این فرضیه قابلیت پویا نیز بر مفروضات نظری خاصی تاکید دارد. دیدگاهنظری دیگر، 
 ین موضوع وارد شدهدر ا یبیشتر پژوهشگرانهای اخیر، شده است، اما در سال مطرحصورت ضمنی 

 به طور خاص (.0111اسچیلکه و دیگران،) اندهای آنها بحث کردهها و توجیهو در مورد شایستگی
اهمیت  پویا که دیدگاه قابلیتهای کلیدی برخی از فرضیه دهدنشان می ی پژوهشهانتایج بررسی

غییر استراتژیک در پیشبرد ت ریتنمایندگی مدی ،ناگیرعقالنیت محدود تصمیم بیشتری دارند عبارتند از:
شود که در شرایطی مطرح می 1عقالنیت محدود .هاهای پویا بین سازمانو همچنین ناهمگونی قابلیت

هن و های شناختی ذگیری با محدودیت اطالعاتی، گستردگی مسئله، محدودیتافراد در زمان تصمیم
یابی حل بهینه، در پی دستده به جای راهگیرنمحدودیت زمانی مواجه هستند. در این حاالت، تصمیم

اشاره به نقش و درجه ناهمگونی در تصمیمات نیز  0نمایندگی مدیریت .باشدبخش میحلی رضایتبه راه
اره دارد ها اشاصلی که تئوری نمایندگی به آن مسالهدو در این میان،  ها دارد.مدیریتی و کیفیت آن

آید و مالکان بین مالکان و مدیران به وجود می ورت تضاد منافعمشکالتی که در ص: یک؛ اند ازعبارت
حال از تأیید صحت انجام کار توسط مدیران ناتوان هستند.)چون انجام چنین کاری، مشکل و درعین

مشکالتی که در هنگام اختالف نگرش مالکان و مدیران شرکت در مواجهه با  ؛دو(. و بر استهزینه
پذیری متفاوت است، مالک و مدیر، هرکدام ممکن است اقدامات ن ریسکآید. چوبه وجود می ریسک

های . بعد سوم رویکرد نظری قابلیت پویا، ناهمگونی قابلیتمختلفی در مواجه با ریسک انجام دهند
ظر های مشترك از نهای پویا در مقایسه با شرکتای که قابلیتست. یعنی درجههابین سازمان 9پویا

های که با توجه به شرایط متفاوت هر بستر، میان سازمانشوند ، مشخص میهای کلیدیویژگی
 دیگر است. هایهای پویا با نظریهدر ارتباط با ترکیب دیدگاه قابلیت سومعامل  مختلف، متفاوت است.

منبع  شود، نظریههای پویا استفاده میهایی که اغلب در تحقیقات در زمینه قابلیتدر میان تئوری
 ند.هست انظریه یادگیری سازمانی، اقتصاد تکاملی و اقتصاد هزینه مبادله بیشترین اهمیت را دارمحور، 
 منابع به که استراتژیکی است هایکیفیت شناسایی در مدیریت قابلیت ، اشاره به1منبع محور دیدگاه

دهد، می اننش رقابتی مزیت به دستیابی برای را هاآن پیکربندی و ترکیب و سازمان چسبیده داخلی

 
                                                           
1. Bounded rationality 

2. Managerial agency 
3. Heterogeneity of dynamic capabilities 

4. Resource-based view (RBV) 
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ابلیت پویا دیدگاه ق گیریهای اصلی شکلزمینهنیز بر این نظریه وارد است که یکی از  انتقاداتیاما 
 جدید بازارهای را در خود منابع ،هابنگاه چگونه کهاین تبیین در (. قابلیت پویا1931است )ولیان،

وضیح چرایی دارد و هیچ نظری در تنها قدرت ت بوده است. به عبارت دیگر، ناتوان ،کنندمی بازسازی
بر است که  1یادگیری سازمانی دیگر، نظریه تئوری .مورد چگونگی رسیدن به برتری رقابتی ندارد

نظریه یادگیری  ، متمرکز است.شودی که از طریق آن دانش جذب، پردازش و حفظ مییفرآیندها
 مثابه هب را سازمان گردد وب میهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوسازمانی از جمله رهیافت

ها نیز مانند گیرد. با تأکید بر این نکته که سازماندر نظر میزنده  و اندیشه صاحب باز سیستم یک
س از تجربه درو  ها برای تطبیق با شرایط محیطی متحول، متکی به دریافت بازخورندذهن انسان

 گیریشکل در که است سازمانی فرآیندهای مهمترین از یکی یادگیریبه عبارت دیگر،  .گیرندمی

 و بهبود موجب تجربه و تکرار طریق از که است فرآیندی بوده و به صورت مؤثر پویا هایقابلیت
های پویا از طریق یادگیری، شامل یادگیری تعمدی یا . قابلیتشودمی اقدامات و کارها انجام تسریع

ادگیری های پویا، قابلیت یمن اینکه برخی از انواع قابلیتیابد. ضتوسعه می یادگیری توسط کار یا هر دو
ی سازد تا یاد بگیرند، در نتیجه در تغییرات استراتژیک سازمانها را قادر میها، سازمانهستند؛ این قابلیت
است که بر روی پویایی شرکت و صنعت، تغییر  0اقتصاد تکاملیتئوری سوم، گیرد. تسهیل صورت می

گیری با الهام همچون اقتصاد دگراندیشانه یندهای عدم توازن تمرکز دارد. این تئوریساختارها و فرآ
د و یا هایی که نتوانند با تغییرات محیطی سازگار شونکه گونهمبنی بر این شناسی فرگشتیاز زیست

اد ت. اقتصاسو استفاده از تفکر اقتصادی شکل گرفته روند؛در تنازع بقا نتوانند رقابت کنند، از بین می
تکاملی همانند جریان اصلی اقتصاد، بر تعامالت پیچیده، رقابت، وابستگی متقابل، رشد، تغییر ساختاری 

 شدباها متفاوت میو محدودیت منابع تأکید دارد، اما رویکردهای آن در تجزیه و تحلیل این پدیده
 در طول چگونه هاازد که بنگاهپرداقتصاد تکاملی به این موضوع میبه عبارت دیگر، (. 1931)ولیان،

 های متمرکز و وابستگی مسیرکه به به سمت نوآوری و همچنین روشضمن این کنند،می زمان، تغییر
 9لهتئوری مهم چهارم، اقتصاد هزینه مباد های پویا نیز اشاره دارد.که به نحوی به قابلیت کند،کمک می

گیری در مورد خرید یا بازار، مرزهای تاثیر تصمیم های معامالت بازار واست. این تئوری بر هزینه
بینی های پیشآن دسته از هزینه ،هزینه مبادله شرکت و مسائل مربوط به حاکمیت متمرکز است.

 
                                                           
1. Organizational learning theory 
2. Evolutionary economics 

3. Transaction cost economics 
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ای است که به علت عدم پایبندی یکی از طرفین مبادله به تعهداتش، بر طرف دیگر مبادله نشده
د مبادله ینآهایی است که افراد در فرله، آن دسته از هزینهبه عبارت دیگر هزینه مباد. شودتحمیل می

 کهنضمن ایشوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند. اقتصادی متحمل می
محدودیت موجود برای اطالعات کامل و  - توان به دو بعد از رفتارهای انسانیهزینه مبادله را می

 به فرآیندهای مد نظر قابلیت پویا نیز اشاره دارد. که نسبت داد -تمایل به نفع شخصی

 یستی قابلیت پویاچ: 

 چه و چیست قابلیت پویا ماهیت که سؤال این بررسی هدف با قابلیت پویا، چیستی بحث در

که دهد مرور ادبیات نشان می. گرفتند قرار تحلیل و بررسی مورد مقاالت منتخب دارد، هاییمشخصه
( مهمترین تعاریف شناخته 0112هلفت،و ) (0111)آیزنهارت و مارتین،، (1332،)تیس و دیگرانتعاریف 

(، نیز بیان 0119پتراف و دیگران،طور که )همچنین همانشده پیرامون چیستی قابلیت پویا است. 
)تیس و نظریات  بر مبتنی یکی پویا وجود دارد. هایمفهوم قابلیت درزمینة اساسی نحله اند، دوکرده

 نحله، دو این است. توجه قابل (0111)آیزنهارت و مارتین، پژوهش مبنای بر دیگری و (1332دیگران،

 هازمینه این که اندداده قرار موردبررسی جداگانه زمینه دانشی و دیدگاه دو از را پویا هایقابلیت مفهوم

 طرف، یک زا که معنی (. بدین1931آشکار دارند )ولیان، هایتفاوت هم با اجتماعی ساخت از نظر

دهد و قابلیت پویا را منبع نمی را های جدیدایده ورود اجازه که است بسته دنیایی تیس، پیرامون جهان
 و باال سطح دیدگاهی آیزنهارت دیدگاه دیگر، سوی از اما داند،جامع مزیت رقابتی و مزیت پایدار می

 به و کندمی انتخاب را هایدها خودش بان، دروازه یک مانند اساس، آیزنهارت براین و است کالن

 تواند در برخی شرایط، منبعکه معتقد است قابلیت پویا تنها میدهد، ضمن اینمی ورود اجازه هاآن
ه از زمان هر چطور کلی بهاما مزیت رقابتی باشد و منبع دانستن آن برای مزیت پایدار را قبول ندارد. 

اند که شویم، تعداد بیشتری از پژوهشگران متوجه شدهیمطرح شدن اولیه مفهوم قابلیت پویا دورتر م
ا توجه بهای متمایز مشخص شود. تواند در قالب شکلهای پویا یک مفهوم واحد نیست و میقابلیت

های پویایی را مشخص و نوع شناسی توان قابلیتهایی که میها، شیوهبه تعدد تعاریف و مشخصه
های یتقابل و تعریف های شناساییتوان شیوهدهد که مینشان می شود. نتایجکرد، در ادامه مطرح می

 ، دامنه کاربرد، سلسله مراتبی و واحد تجزیه و تحلیلسازی نهادینهدسته فرآیندی،  5 پویا را در

  است. شده اشاره 1در جدول  نتایج که کرد بندیتقسیم
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 قابلیت پویا چیستی های مرتبط بایافته -1جدول 

 برخی از منابع عاداب مفهوم

 فرآیندی

-یادگیری-هماهنگی
 بازآرایی

Teece et al (1997)-Eisenhardt & Martin(2000)-Wang et 

al (2007)-Pierce (2009)-Di Stefano et al (2010)- Teece 

(2018) 
استفاده -حس کردن

 تغییر دادن-کردن
Teece et al(1997)-Eisenhardt & Martin(2000)-Di 

Stefano et al (2010)-Martin (2011) 

 نهادینه

 سازی

 منظم شده
Teece et al(1997)-Eisenhardt & Martin(2000)-Easterby-

Smith et al (2009)-Salvato (2009)-Peteraf et al (2013)- 

Teece (2018) 

 Teece et al(1997)-Eisenhardt & Martin(2000)-Salvato غیرمنظم

(2009)- Easterby-Smith et al (2009)-Peteraf et al (2013) 

دامنه 

 کاربرد

 Zahra et al (2006)-Barreto (2010)-Schilke (2014) اتحاد

 Wang et al (2007)-Easterby-Smith et al (2009)-Schilke واگذاری

et al(2018) 
 Wang et al (2007)-Schilke et al(2018) فناوری اطالعات

توسعه و تطبیق 
 المللیبین

Easterby-Smith et al (2009)-Bingham & Eisenhardt 

(2011)- Teece (2018) 

 Zahra et al (2006)-Bingham et al (2015) ادغام و اکتساب

 Helfat (2000)-Danneels (2008) توسعه محصول جدید

-Barney (1991)-Peteraf (1993)-Di Stefano et al (2010) یافتن منابع

Schilke et al(2018) 

سلسله 

 مراتبی

 Barney (1991)-Teece et al(1997)-Di Stefano et al های مرتبه صفرقابلیت

(2010)-Heimeriks et al (2012)-Robertson et al (2012) 

 های مرتبه اولقابلیت
Teece et al(1997)-Eisenhardt & Martin(2000)-Di 

Stefano et al (2010)-Heimeriks et al (2012)-Robertson et 

al (2012) 
 Heimeriks et al (2012)-Robertson et al (2012) های مرتبه دومقابلیت

های مرتبه سوم و قابلیت
 باالتر

Wang et al (2007)-Heimeriks et al (2012)-Robertson et 

al (2012)- Teece (2018) 

واحد 

 تحلیل

 & Adner & Helfat (2003)-Wang et al (2007)-Sirmon فرد

Hitt (2009)- Arend & Bromiley (2009) 

 گروه
Wang et al (2007)-Arend & Bromiley (2009)-

Hodgkinson & Healey (2011)- Friedman et al (2016)- 

Teece (2018) 

 Wang et al (2007)-Arend & Bromiley (2009)-Coen شرکت

&Maritan (2011)-Rahmandad (2012)-Teece (2018) 

 فراتر از مرزهای شرکت
Dyer &Nobeoka (2000)-Zahra et al (2006)-Arend & 

Bromiley (2009)-Easterby-Smith et al (2009)-Barreto 

(2010)-Kim et al (2013)- Teece (2018) 
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های قابلیت اسیاس یندهایآبین فرتوان گفت اگر از منظر فرآیندی به قابلیت پویا نگریسته شود، می 
 جود دارد. یک گونه، سه مرحله هماهنگی، یادگیری و بازآرایی استو شناسی مهمدو نوع ،پویایی
 (.0111 مارتین،و تغییر دادن است ) استفاده کردنو گونه دیگر، سه مرحله حس کردن،  (1،0113)پیرس

 .(1930دیگران، )نقی زاده و( 0،0111)مادسن شده است مطرحبیشتر مورد اول در مباحث گذشته 
اتی های عملیها در قابلیتتها، منابع و فعالیکارگیری نقشهماهنگی و بهمرحله اول عبارت است از 

های عملیاتی موجود با دانش جدید است، جدید؛ مرحله دوم به یادگیری که توانایی نوسازی قابلیت
فمندی دارد که شرکت را قادر اشاره دارد و مرحله سوم که بازآرایی است، اشاره به پیوستگی و هد

منظور . همچنین (9،0111)پاولو و ساوی برداری قرار دهدسازد تا دانش موجود را تغییر و مورد بهرهمی
از  گیرد. سپسهای جدید )و یا تهدیدها( صورت میاز گونه دوم این است که ابتدا حس کردن فرصت

های بهتر تژی براساس مراحل قبلی به موقعیتها استفاده شده و درنهایت سازمان و استرااین فرصت
های پویا در فرآیندهای سازمانی متمایز منعکس شده است به عبارت دیگر، قابلیت شود.تغییر داده می

ها و تهدیدهای در حال ظهور )حس کردن(، که با هدف درك جامع از محیط کسب و کار و فرصت
های تجاری )استفاده کردن(، و گذاری و مدلیههای سرماگیری استراتژیک در میان فرصتتصمیم

(. 0111ن،اسچیلکه و دیگراشود )ها )مرحله تغییر( متبلور میبازنگری منابع سازمان، ساختار و قابلیت
نظور مباشد.  یا غیرمنظمو  منظمتواند های مختلف قابلیت پویا دارد که میاشاره به روال ،1سازینهادینه

کمتری دارد. ضمن  اکتشافی هایی است که مشخص و معین بوده و حالتل و رویههای منظم، روااز روال
به  .دارد یبیشتر اکتشافیحالت  های غیرمنظم نیز نشان دهنده وضعیت ابتکاری بوده کهکه روالاین

بوده که تحت تأثیر تغییرات بازار در نوسان است؛ زمانی که بازار  مفهومیهای پویا، قابلیتعبارت دیگر، 
ظرفیت  واسطههبها تقریبی و ساختار صنعت پایدار است، قابلیت پویا بینیو پیش پیوستهآرام و تغییرات 

گیرد و در زمانی که بازارها ناآرام و چابک مدیران در بهبود عملکرد و ساماندهی کاراتر فرآیندها شکل می
های اکنشهای پویا تحت تأثیر ولیتبینی و مرزهای بازار نامشخص است، قاببوده و تغییرات غیرقابل پیش

 5ه کاربرددامندسته سوم  .پذیری سازمان مربوط استگیرد که آن هم به انعطافشکل میبسیار خاصی 
ک های مختلف در یفعالیت و های مختلفانواع مختلف تمایز بین دامنه است، منظور از دامنه کاربرد،
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د، واگذاری، فناوری اطالعات، توسعه و تطبیق ای اتحاهتواند در قالب وظیفهاست که می شرکت
ها ازمانبا توجه به این که س المللی، ادغام و اکتساب، توسعه محصول جدید و یافتن منابع باشد.بین
 توانند برای دسترسی به منابع خارج از مرزهای فعلی خود به منظور تغییر استراتژیک تالش کنند،می

های پویا هستند که به شدت مورد هایی از قابلیتین اتحادها، نمونهادغام و اکتساب و همچن واگذاری،
همچنین شناخت اهمیت این موضوعات به  (.0111اسچیلکه و دیگران،اند )پژوهش قرار گرفته

های قابلیت پویا در زمینه های مجاور، از جمله کمک از فناوری اطالعات، یافتن منابع گسترش دیدگاه
ها اغلب مورد مطالعه قرار گرفته، کمک کرده ه در آن روابط بین سازمانو توسعه محصول جدید، ک

ست، های پویا اهای استفاده از قابلیتاست. عالوه بر این، چون توسعه جغرافیایی یکی دیگر از راه
المللی المللی سازمانی یک فعالیت مهم است که توسط استراتژی و محققان بینمدیریت هدفمند بین

 ه طور یکسان پذیرفته شده است.کسب و کار ب
های مرتبه صفر، چهار سطح قابلیت به قابلیت پویا بنگریم، 1همچنین اگر از منظر سلسله مراتبی

شود. های مرتبه سوم و باالتر مطرح میهای مرتبه دوم و همچنین قابلیتهای مرتبه اول، قابلیتقابلیت
ای تواند در ظرفیت باالتر مرتب شدهها میبلیتشناسی بر اساس این ایده است که هر یک از قانوع

 آن هایو قابلیت منابع سازمان، شرایط اساسی از توصیفی تنها ؛های مرتبه صفرقابلیت قرار گیرد.

 برای هایشقابلیت منابع و پیکربندی و برای بکارگیری بنگاه توانایی های مرتبه اول؛ بهقابلیت است.

برای  بنگاه توانایی های مرتبه دوم؛ یهدارد. قابلیت اشاره وکارشکسب استراتژیک اهداف دستیابی به
 با مواجهه و برای تعامل خود خاص های محوریشایستگی با ارتباط منابعش در استقرار و پیکربندی

های مرتبه سوم و باالتر؛ اشاره دارد. قابلیت خاص زمان در استراتژیک بنگاه برنامه در تغییرات خاص
 و هاقابلیت و منابع و ایجاد بازپیکربندی، دائمی نوسازی، پیگیری که روی دارد اشاره هاییقابلیت به

واحد تجزیه و شناسی نوع  دارد. اشاره تغییرات محیطی به برای پاسخگویی محوری هایشایستگی
ها، یمت تواند مربوط به سطح فردی مدیران،نیز مبتنی بر سطوح مختلف تحلیلی است که می 0تحلیل
ابتدا سطح فردی و شرکت مورد توجه بوده که به مرور  .باشدفراتر از مرزهای شرکت ها و شرکت

ح تواند در سطزمان، سطح فراشرکت نیز مطرح شده است. منظور از سطح فراتر از مرزهای شرکت، می
 .باشد دولت و سطح ملی ، سطحهاشبکه شرکت
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 چگونگی قابلیت پویا: 

 تحقق برای اقداماتی چه از قابلیت پویا که سؤال این بررسی هدف با ابلیت پویا،ق چگونگی بحث در

 تحلیل و بررسی مورد مقاالت منتخب عملکرد قابلیت پویا چگونه است، و کنداستفاده می خود اهداف

، هازمینهشپیعوامل موثر در قالب برای بیان چگونگی، ابتدا با توجه به نگاه فرآیندی، گرفتند.  قرار
مربوط به  عوامل است، لذا بررسیقابل این عملکرد  عملکرد و درنهایت نتایجمکانیسم و سپس 

 5در جدول  نتایج شدند که بندیتقسیم ها، عملکرد و نتایجزمینهبخش پیش 9 قالب در چگونگی
 است. شده اشاره

 قابلیت پویا چگونگی های مرتبط بایافته -1جدول 

 برخی از منابع ابعاد مفهوم

 هازمینهپیش

 عوامل سازمانی

Chen et al (2012)-Schilke & Goerzen (2010)- Eisenhardt et 

al (2010)-Felin & Powell (2016)- Anand et al (2009)-Bock 

et al (2012)-Song et al (2016)- Capron & Mitchell (2009)-

Salge & Vera (2013)- Macher & Mowery (2009)-Pavlou & 

El Sawy (2011) 

 عوامل انسانی
Hsu & Wang (2012)-Kale (2010)- Day & Schoemaker 

(2016)-Kor & Mesko (2013)-Rindova & Kotha (2001)- 

Dunning & Lundan (2010)-Leiblein (2011) 

-Fawcett et al (2011)-Killen et al (2012)- Jansen et al (2005) عوامل محیطی

Roberts & Grover (2012) 

 عملکرد

گسترش و توسعه 
 مسیرهای جدید

Teece(2007)-Wang et al (2007)- Easterby-Smith et al 

(2009)-Barreto (2010)-Teece (2018) 

 ساخت منابع جدید
Cohen & Levinthal(1990(-Barney (1991)- Peteraf (1993)- 

Easterby-Smith et al (2009)-Di Stefano et al (2010) 
ادغام و بازسازی 

 مجدد منابع
Helfat & Peteraf(2003)- Easterby-Smith et al (2009)-Barreto 

(2010)-Ahmad Zaidi & Othman(2012)-Teece (2018) 
تعادل بین 

مسیرهای فعلی و 
 آتی

Helfat (2000)-Helfat & Peteraf (2003)-Wang & Ahmed 

(2007(-Easterby-Smith et al (2009)-Ahmad Zaidi & 

Othman(2012)-Teece (2018) 

 نتایج

 عملکردی

Desyllas & Sako (2013)-Shamsie et al (2009)-Teece & Leih 

(2016)-Zollo & Singh (2004)-Su et al (2014)-Golgeci & 

Ponomarov (2013)-Stadler et al (2013)- Helfat & Peteraf 

(2009)-Lichtenthaler & Lichtenthaler (2009)-Dixon et al 

(2014)-Rosenbloom (2000)-Filatotchev & Piesse (2009)- 

Nickerson et al (2012)-Vanpoucke et al (2014)-Wilhelm et 

al (2015)-Karim (2009)-Mitchell & Skrzypacz (2015) 

 تغییر
Arend & Bromiley (2009)-Ambrosini & Bowman(2009)-

Helfat & Martin (2015)-Agarwal et al (2004)- Easterby et al 

(2008) 
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دسته کلی  9های قابلیت پویا است که طبق نتایج پژوهش، در ، منابع و پیشران1هازمینهپیشمنظور از 
 با توجه به مرور ادبیات، عوامل است.  تفکیکعوامل سازمانی، عوامل انسانی و عوامل محیطی قابل 

 .شودمطرح می فناوری اطالعات و اختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، منابعتجربه، س انسانی در قالب
ز ، به عنوان یکی اآیدها و حوادث به دست میتجربه که در قالب تماس مستقیم یا مشاهده واقعیت

ا از طریق های پویطور که قبال ذکر شد، قابلیت. همانشودهای پویا شناخته میمنابع بالقوه قابلیت
 آید و به نقل ازها میها نیز به کمک آنیشرفت کرده و در این میان، تجربه سازمانیادگیری پ

 توانکه میضمن این«. شودهای امروز، در تجارب دیروز کاشته میهای قابلیتدانه»، (0،0110)پیزانو
به  دهای یکپارچه سازمانی را برای هماهنگی بین کسب و کار در هنگام وروگفت تجربه قبلی، قابلیت
ساختار و فرهنگ سازمانی نیز از دیگر عواملی  .(0110و دیگران، 9)چندهد صنایع جدید افزایش می

ها تای است که در آن فعالیساختار سازمانی، شیوهاست که در تحقیقات مورد اشاره قرار گرفته است. 
هی سازماند )از قبیل تخصیص وظایف، هماهنگی و نظارت( به سمت دستیابی به اهداف سازمانی،

عریف تهای کلیدی، باورها و اصول اعضای سازمان ارزش به صورتفرهنگ سازمانی نیز که . شوندمی
با توجه به جایگاه ارتباطات درون سازمانی و جهت گیری خارجی نیز که در قالب فرهنگ ، شودمی
ر قالب ئی از آن هستند، دها نیز جزمنابع که خود قابلیت های پویا دارد.نقش مهمی در قابلیتباشد، می

فناوری اطالعات  ، در کنارهای ملموس ارزشمند و یا ناملموسی که در اختیار شرکت قرار دارددارایی
ها داده انتقال و مدیریت ،ها و اینترنت برای ذخیره، مطالعه، بازیابیکه عمدتا در قالب استفاده از رایانه

 هبریسرمایه انسانی، رعوامل انسانی نیز شامل  مانی است.های ساززمینهاز دیگر پیشرود، به کار می
ایت دو رهبران سازمان که ههای آنان سرمایه انسانی و مجموعه مهارتاست.  ادراك مدیریتی و

ضمن  .(1،0110)هسو و ونگ قابلیت پویا است انسانی هایزمینهشرکت را به عهده دارند، از پیش
 ،ن استآنا یند کسب دانش و دركایی ذهن مدیران و اقدام یا فرآبازنم که نیز ادراك مدیریتیکه این

نیز  عوامل محیطیاست. در این زمینه گیری مدیران مرتبط با ماهیت تصمیم انسانی از دیگر عوامل
 مختلفی شامل ابعادخارجی  محیطشود. در قالب محیط خارجی و ساختار بین سازمانی مطرح می

مچنین هباشد. مهم میکه توجه به آن بسیار است،  مراحل سیر تکاملی و پویایی، عدم اطمینان همچون
 ازمانیساختار بین س شوند و در قالبها به یکدیگر متصل میها شرکتالگوی روابطی که از طریق آن
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با توجه  (.1،0110)رابرتز و گراور است محیطی برای قابلیت پویا زمینهمطرح است، پارامتر دیگر پیش
بعد ایجاد  1 توان دررا می یا مکانیسم قابلیت پویا عملکرد ترین بحث پیرامونیات، جامعبه مرور ادب

ایجاد تعادل و همچنین  دهی مجدد و ادغام منابعشکل، ایجاد منابع جدیدمسیرهای عملیاتی جدید، 
عیت موق. ندکمسیرهای عملیاتی جدید ایجاد میقابلیت پویا، معرفی کرد.  بین مسیرهای فعلی و آتی

گردد که  ایهای جاری و منابع فیزیکی آن ممکن است منجر به ایجاد پیشینهمشیفعلی شرکت، خط
ه ها همچنین به واسط. این قابلیتعملیات راهبردی را بر شرکت تحمیل کند کارگیریبه شدیداً

یجاد در اهای ممتاز در یادگیری، نقش مهمی قابلیت. گرددمنجر به ایجاد منابع جدید مییادگیری، 
است که با  هاییمنظور از یادگیری، فعالیتطور که قبال نیز اشاره شد همان .کندمزیت رقابتی ایفا می

در کنار شناسایی ها، ها و فرآیندهای موجود و تقویت و توسعه آندانش، مهارت برداری ازهدف بهره
دهی کلشیگر عملکرد قابلیت پویا، گیرد. بعد دها و فرآیندهای جدید انجام میو اکتساب دانش، مهارت

شود. منابع یک قابلیت راهبردی و مهم محسوب میتوانایی ادغام و تفکیک است.  مجدد و ادغام منابع
منظور مقابله با تغییرات به شدت پیچیده که در بازارهای امروزی شکل بازسازی اساسی منابع به

 کارگیریهای مختلف بهمنابع مختلف و راه ها،گیرد، مهم و ضروری است. در واقع ثروت شرکتمی
ها تشرککه کند. ضمن اینتعادل ایجاد می بین مسیرهای فعلی و آتیکه هاست. درنهایت اینآن

. یابی به راهکارهای آتی از دست ندهندمراقب باشند که موقعیت راهبردی فعلی را به بهانه دستباید
های دهند، باید مواظبت نموده تا از انجام فعالیتجام میهای راهبردی را انریزیافرادی که برنامه

رفیتشان ها و ظخود شرکت ،های پویامبانی تحلیل رویکرد قابلیتکه ضمن این موازی اجتناب کنند.
هایشان از ها و حفظ و نگهداری مزیتو تهدیدها و قاپیدن فرصت دهی فرصتدر دریافت و شکل

 های ملموس وایت و در هنگام ضرورت پیکربندی مجدد داراییطریق بهبود عملکرد، ترکیب و حم
دربرگیرنده فرآیندها و فاکتورهای اساسی های پویا، در واقع قابلیت (.0112)تیس، باشدغیر ملموس می

ی یک شرکت و هست یافتهاست که توجیه کننده پیشنهاد روابط متقابلی است که در شرکت انعکاس 
ه ک عوامل استداند و شیوه مدیریت این می «ها و مسیرهاا، موقعیتفرآینده»نتیجه به نحوی را 

ها و مسیرها فرآیندها، موقعیتکه ضمن این .(0111)تیس، شودها منجر میبه موفقیت شرکت درنهایت
 ها و بازسازی منابعی است که در طولشرکت در دریافت و قاپیدن فرصت هایقابلیت کنندهتقویت
جاد شده است. با شیوه صحیح مدیریت و ساماندهی فرآیندها به شیوه کارآمدتری ها در شرکت ایزمان
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ها ت، موقعیهارویهفرآیندها در قالب ، که در این میان، توان پاسخ دادهای پویایی بازار میبه واکنش
 رهای اساسی دای از مؤلفههای مالی جاری و مسیرها در قالب تحقیق و توسعه نمونهدر قالب دارایی
 9 با توجه به همینپویا  هایتوان گفت قابلیتدر این زمینه است و میهای تجربی زمینه شاخص

موجب پذیرش تغییرات در سازمان، پذیرش تغییرات در سازمان موجب عملکرد باالتر نوآوری مفهوم، 
 د.شوو عملکرد نوآوری موجب تطابق بیشتر سازمان با محیط بیرونی می

است. همانطور که قبال  آن 1نتایج اطالع از ،شناخت بهتر چگونگی یک مفهوم  مساله دیگر در حوزه
های پویای مند به قابلیتذکر شد، یکی از دالیل کلیدی که بسیاری از نظریه پردازان مدیریت، عالقه

د نتایج در دو بع قابلیت پویا نتایج. ها بر متغیرهای مهم نتیجه استاند، تأثیر معرفی شده آنشده
شود و بندی است. پیامد و هدف برخی منجر به عملکرد بهتر میلکردی و نتایج تغییر قابل دستهعم

برخی عملکردها نیز هدفشان تغییر است. با توجه به مرور ادبیات، نتایج عملکردی در قالب عملکرد 
اف عطسطح شرکت، عملکرد خاص دامنه / فرآیند، سازگاری با عوامل بیرونی، زنده ماندن، رشد، ان

عملکرد سطح شرکت، شامل دستاوردهای مالی یا رقابتی پذیری و نتایج نوآوری مطرح شده است. 
ها همچون سودآوری حسابداری یا مزیت رقابتی است. عملکرد خاص دامنه / فرآیند نیز در شرکت

عه وسو عملکرد ت مدیریت زنجیره تامینها، کیفیت محصول، عملکرد ادغام های مختلفی همچونقالب
د بقا و ادامه حیات شرکت، رون، سازگاری با عوامل بیرونینتایج نشان دهنده  منابع مطرح شده است.

افزایش اندازه معیارهای کلیدی همچون درآمد ساالنه یا تعداد کارکنان، توانایی شرکت برای جایگزینی 
اعات و غیره از جمله تغییرات عمده و نتایج فرآیندهای نوآورانه مانند معرفی محصوالت جدید، اختر

نتایج تغییر نیز در دو بخش تغییر  .(0،0119)دیسیالس و ساکودیگر نتایج عملکردی قابلیت پویا است 
منابع کلیدی و یادگیری قابل اشاره است. به عبارت دیگر، تغییرات در مجموعه منابع و به دست آوردن 

  .(0115)هلفت و مارتین، است در حوزه تغییردانش یا مهارت از دیگر نتایج قابلیت پویا 
 این در شده است. ارائه قابلیت پویا چگونگی و چیستی های چرایی،مقوله بندیجمع ،0شکل  در

 است. شده داده نشان و ابعاد هر کدام اصلی مفاهیم شکل،
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قق )مح های چرایی، چیستی و چگونگی قابلیت پویابندی مفاهیم اصلی در باب مقولهجمع -2شکل 

 (ساخت

 

 گیرینتیجه
ه شده های شناختسازی محدودیتها کمتر به مسائل مکتوب شده، بهینهامروزه پایه موفقیت شرکت

فظ انگیزه، ، حوکارکسبهای اقتصادی تولید بستگی دارد. عناصر سنتی برای موفقیت در یا مقیاس
ای بعید است که برسازی موجود، ها، حفظ کیفیت، بهینههای ملموس، کنترل هزینهداشتن دارایی

ها، ها به کشف و توسعه فرصتپایداری عملکرد برتر شرکت کافی باشد. در عوض، موفقیت شرکت
کیت ها، حفظ مالترکیب مؤثری از اختراعات داخلی و خارجی، انتقال مرز فناوری در بین و میان شرکت

های یریگ، تصمیموکارکسبهای جدید ، ابداع مدلوکارکسببهترین فرآیندهای  روزرسانیبهمعنوی، 
رسد به نظر می ها توسط رقبا بستگی دارد.، دستیابی حمایتی در برابر تقلید و دیگر جایگزینیمرتبط غیر

های جدید در سطح بازارهای رقابتی جهانی و درك چگونگی نوآوری که به رسمیت شناختن چالش
ست؛ قواعد بازی در بازارهای جهانی باید اما برای رسیدن به موفقیت کافی نی ،در فناوری الزم باشد

ود، شهایی که در سطوح مختلف برای تهدید و فرصت مطرح میتغییر کند. بنابراین تمام پاسخ
موقعی که بحث زمان و زمان ورود به بازار مهم باشد، اً باشد، خصوصهای نوآورانه خاصی میپاسخ
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ت ر آینده و بازار نیز مشکل تعیین شود؛ اینجا اسمیزان تغییرات فناورانه سریع باشد، ماهیت رقابت د
 گردد.های پویا برمیکه پاسخ به قابلیت

 پیگیری ضرورت نشان دهنده صنعت یک سازمان در استراتژیک مدیریت در پویا هایقابلیت دیدگاه

 آیند به دادن شکل های پیشین برایاز دارایی مندیجدید و بهره هایبرای فرصت جستجو همزمان

(، البته انتقاداتی نیز پیرامون قابلیت پویا، مطرح 1931)ولیان، پویاست بازارهای در به ویژه صنعت ه
است. دو مشکل و انتقاد اصلی به قابلیت پویا عبارت است از کمبود دانش تجربی و یا به عبارتی 

اسچیلکه و های پویا )نداشتن تجارب عملی و همچنین عدم مشخص بودن ساختار قابلیت
ها تدهد، این است که چگونه شرکاساسی که رویکرد قابلیت پویا بدان پاسخ می سؤال (.0111یگران،د

رقابتی پایداری را به دست آورند، اما در حال تغییر، مزیت  سرعتبههای پویا و توانند در محیطمی
قابلیت  چگونگی و یچیست نگاه بازاندیشانه پیرامون چرایی، تحقیق این نوآوری واقعا چگونه؟ مهمترین

 در شده داده قرار خطاب مورد تحقیقاتی کلیدی موضوعات و مفاهیم ها،پویا بود که تالش شد زمینه

 زمینه در موجود هایمقاله بررسی باشد  تالش مقاله این درحوزه قابلیت پویا شناسایی شود.  تحقیقات

 در مطرح هایرویکردیکی از  عنوانهب قابلیت پویا چگونگی و چیستی بررسی چرایی، به قابلیت پویا

مهم و معتبر  هایوهشپژ ،نظام مندمرور  روش از استفاده با منظور بدین .شود پرداخته هاسازمان
بازاندیشی قابلیت پویا  سؤاالتنتایج در پاسخ به  و گرفت قرار بررسی مورد حوزه این در شده انجام

ر ها مطرح شد، اما ددر بخش یافته تفصیلبهه آن، و بحث مربوط ب نتایج .شد تبیین 0شکل  قالب در
برای که  از آنجا با توجه به چارچوب بازاندیشی و شود.اشاره میمطالب به برخی از  اختصاربهاینجا نیز 

بررسی مفاهیم پیشین و مقدماتی برای ظهور آن مفهوم و همچنین  ،بازاندیشی در مورد یک مفهوم
ا نیز نیاز است قابلیت پوی رسد،الزم به نظر مین آپس از بلوغ و توسعه مفاهیم مرتبط با آن در زمان 

در زمان ظهور  صرفا از این مناظر مورد بررسی قرار گیرد. شایان ذکر است پاسخ سواالت پژوهش
، که زنی ها اشاره شد و دراینجا به پاسخ سواالت در زمان حالهای پویا در بخش یافتهمفهوم قابلیت

 شود.یت پویا رسیدیم، پرداخته میبه نوعی به مرحله بلوغ قابلتوان گفت می
 ظهور نیازی به چه پاسخ قابلیت پویا در که سؤال این بررسی هدف با قابلیت پویا، چرایی بحث در

 که گرفتند قرار تحلیل و بررسی مورد مقاالت منتخب شناخت، قابلیت پویا را باید چرا و است کرده

 ندیبساز تقسیمهای زمینهای، فرضیات نظری و تئوریعوامل زمینه مفهوم 9 بقال در عوامل نتیجه در

ای در قالب سه بعد پیچیدگی و تحوالت محیط، شرایط جدید رقابت و شرایط عوامل زمینه شدند.
جدید موفقیت سازمانی مشخص شدند. در زمان حال نیز، تا حدودی همین ابعاد وجود دارد، هر چند 
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شده است. فرضیات نظری مورد اشاره نیز،  عقالنیت محدود، نمایندگی مدیریت و  ها بیشترشدت آن
د از ساز نیز عبارتنهای زمینهتئوری های پویا است که در زمان حال نیز ادامه دارد.ناهمگونی قابلیت

ونی ر زمان کند که نظریه منبع محور، نظریه یادگیری سازمانی، اقتصاد تکاملی و اقتصاد هزینه مبادله
ها افزوده به آن( 0111اسچیلکه،)و همچنین شناخت اجتماعی  (1،0111)آرند نظریات کارآفرینینیز 

 شده است.
 چه و چیست قابلیت پویا ماهیت که سؤال این بررسی هدف با قابلیت پویا، چیستی بحث در

دهد که ان میگرفتند. مرور ادبیات نش قرار تحلیل و بررسی مورد مقاالت منتخب دارد، هاییمشخصه
( مهمترین تعاریف شناخته 0112هلفت،( و )0111آیزنهارت و مارتین،، )(1332)تیس و دیگران،تعاریف 

شده پیرامون چیستی قابلیت پویا است. اما هر چه از زمان مطرح شدن اولیه مفهوم قابلیت پویا دورتر 
ت و پویا یک مفهوم واحد نیس هایاند که قابلیتشویم، تعداد بیشتری از پژوهشگران متوجه شدهمی
شناسی و رویکردهای مختلفی که در بخش های متمایز مشخص شود. نوعتواند در قالب شکلمی

ناسایی های ششود. لذا شیوهشود، منجر به درك بهتر از این مفهوم میچیستی قابلیت پویا مطرح می
، دامنه کاربرد، سلسله مراتبی و واحد  سازیدسته فرآیندی، نهادینه 5 های پویا را درو تعریف قابلیت
فت بین توان گاگر از منظر فرآیندی به قابلیت پویا نگریسته شود، می شد. بندیتقسیم تجزیه و تحلیل

شناسی مهم وجود دارد. یک گونه، سه مرحله هماهنگی، های پویایی، دو نوعفرآیندهای اساسی قابلیت
گونه دیگر، سه مرحله حس کردن، استفاده کردن و تغییر  و (0113)پیرس،یادگیری و بازآرایی است 

واند تهای مختلف قابلیت پویا دارد که می، اشاره به روالنیز سازینهادینه( 0111مارتین،دادن است )
ه سوم دست شناسی در زمان کنونی نیز همچنان اعتبار دارد.که این دو نوعمنظم و یا غیرمنظم باشد. 

های اتحاد، واگذاری، فناوری اطالعات، توسعه و تطبیق تواند در قالب وظیفهمیکه است  دامنه کاربرد
نونی و با توجه به تحوالت ک المللی، ادغام و اکتساب، توسعه محصول جدید و یافتن منابع باشد.بین

و  (0111و دیگران، 0)اسالتر های منابع انسانی، عملیات لجستیک، بازاریابیشرایط متفاوت آن، وظیفه
نیز به حوزه دامنه کاربرد قابلیت پویا افزوده  (0111و دیگران، 9)وانپوکه مسئولیت اجتماعی شرکتی

های مرتبه همچنین اگر از منظر سلسله مراتبی به قابلیت پویا بنگریم، چهار سطح قابلیت شده است.
تر مطرح وم و باالمرتبه سهای های مرتبه دوم و همچنین قابلیتهای مرتبه اول، قابلیتصفر، قابلیت
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شناسی واحد تجزیه و تحلیل نیز مبتنی بر سطوح مختلف نوعشود که در زمان حال نیز اعتبار دارد. می
 ها و فراتر از مرزهای شرکتها، شرکتتواند مربوط به سطح فردی مدیران، تیمتحلیلی است که می

و چند  1واحد کسب و کار، سطح به دلیل تنوع و تعریف سطوح تحلیل مختلفنیز زمان حال در باشد. 
د رسبنظر می رغم تنوع و تعدد تعاریف،در مجموع علی افزوده شده است. (9،0110گاهان)مک 0سطحی
به  ود.بین تعاریف ایجاد ش بیشتری تر شده و همگراییهای آتی، تعریف قابلیت پویا واضحدر سال

ده و ویا در از دیدگاه سیستمی تعریف کرعنوان مثال تیس در جدیدترین مقاله خود، تعریف قابلیت پ
م است های پویا بخشی از یک سیستقابلیتمشخصات دیگر را ذیل آن تعریف کرده است. به عبارتی، 

 هایکه شامل منابع و استراتژی است. این سه مهم در کنار هم، درجه مزیت رقابتی را که شرکت
 (.0111کنند )تیس،توانند از رقبای خود کسب کنند، تعیین میخصوصی می

 تحقق برای اقداماتی چه از قابلیت پویا که سؤال این بررسی هدف با قابلیت پویا، چگونگی بحث در

 تحلیل و بررسی مورد مقاالت منتخب عملکرد قابلیت پویا چگونه است، و کنداستفاده می خود اهداف

ها، زمینهعوامل موثر در قالب پیش گرفتند. با توجه به نگاه فرآیندی، برای بیان چگونگی، ابتدا قرار
عوامل مربوط به  سپس مکانیسم و عملکرد و درنهایت نتایج این عملکرد قابل بررسی است، لذا

ها، منابع و زمینهپیش شدند. بندیتقسیم ها، عملکرد و نتایجزمینهبخش پیش 9 قالب در چگونگی
دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل انسانی  9های قابلیت پویا است که طبق نتایج پژوهش، در پیشران

با توجه به مرور ادبیات، عوامل انسانی در قالب تجربه، ساختار  و عوامل محیطی قابل تفکیک است.
. عوامل انسانی نیز شامل سرمایه استسازمانی، فرهنگ سازمانی، منابع و فناوری اطالعات مطرح 

محیطی نیز در قالب محیط خارجی و ساختار بین عوامل  و انسانی، رهبری و ادراك مدیریتی است
ت با مشارکباشد که در این میان، با توجه به نوسانات و شدت تغییرات محیط امروزی، میسازمانی 

ترین بحث پیرامون عملکرد یا جامعدر بعد عوامل محیطی امروز افزوده شده است. همچنین  دیگران
هی دشکل، ایجاد منابع جدیدایجاد مسیرهای عملیاتی جدید،  بعد 1توان در مکانیسم قابلیت پویا را می

معرفی کرد که امروزه نیز  ایجاد تعادل بین مسیرهای فعلی و آتیو همچنین  مجدد و ادغام منابع
نتایج قابلیت پویا در دو بعد نتایج عملکردی و نتایج تغییر قابل که ضمن این. همچنان پابرجاست

مرور ادبیات، نتایج عملکردی در قالب عملکرد سطح شرکت، عملکرد  با توجه بهبندی است. دسته
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خاص دامنه / فرآیند، سازگاری با عوامل بیرونی، زنده ماندن، رشد، انعطاف پذیری و نتایج نوآوری 
ر چند همطرح شده است. نتایج تغییر نیز در دو بخش تغییر منابع کلیدی و یادگیری قابل اشاره است. 

 به تنوع و ابعاد مختلف تغییر، تغییرات سازمانی نیز به این دو بخش اضافه شده است.امروزه با توجه 
هایی نیز همراه بوده است. در بخش جستجوی این پژوهش، همچون دیگر تحقیقات با محدودیت

یا به  و مجالت غیر انگلیسی زبان، مقاالت منتشر شده در همایش و کتابمقاالت، الزم به ذکر است 
های در تشریح مطالب، برخی از یافتهکه مورد بررسی قرار نگرفتند. ضمن این ،انیسخنر صورت

مکن اند. همچنین مپژوهشی ممکن است کنار گذاشته شود، درحالی که دیگران روی آن تاکید داشته
است پژوهشگران در برخی موارد، به جای مرور متعادل و منصفانه، اعمال نظر خود را بیش از حد 

وع توان از نگاه بازاندیشانه دینی و پزشکی نیز به موضدر پایان باید اشاره شود که می ه باشند.انجام داد
 9کلی در  صورتها را بهتوان قابلیتعنوان مثال در نگاه دینی میقابلیت پویا نیز نگاهی انداخت. به

ر راستای نمود که دبندی های رفتاری طبقههای نگرشی و قابلیتهای اعتقادی، قابلیتسطح قابلیت
در  های پزشکیهبرداری از تجربیات دانشکدبهرههدف رستگاری و پیروزی سازمانی است. همچنین 

ه خود بنیز وکار دانشگاه هاروارد را موضوعی است که توجه دانشکده کسب نیز های مدیریتدانشکده
هارواد کتابی را با عنوان . سه نفر از استادان دانشگاه (1935)بنی اسد و دیگران، جلب کرده است

های پزشکی وکار منتشر کردند و در تحقیقات خود اذعان کردند که دانشکدهبازاندیشی مدیریت کسب
 ندهای مدیریت باشبرداری از تجربیات در دانشکدهتوانند الگوی خوبی برای بازاندیشی و بهرهمی

های یگر از این دو منظر به موضوع قابلیتشود پژوهشگران د، لذا پیشنهاد می(0111و دیگران، 1)داتار
ژوهشگران شود پپیشنهاد میکه پویا و یا سایر مفاهیم مرتبط با مدیریت راهبردی بپردازند. ضمن این

 های کمی ترکیب تحقیقاتهای اشاره شده، از روشدیگر برای کاستن از میزان مشکالت و محدودیت
 کارآفرینی، شناخت اجتماعی، تحلیل واحد کسبوضوعات مانند فراتحلیل استفاده نمایند. همچنین م

انگیز و یا مناقشه بر مباحث نوظهورکه به صورت های چند سطحی و تغییرات سازمانی و کار و تحلیل
 های آتی مورد بررسی قرار گیرد.پیرامون قابلیت پویا مطرح شده، در پژوهش

 
 
 
 

 
                                                           
1. Datar 



 193 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های پویابازاندیشی مفهوم قابلیت
 

 
 

 منابع 
 چابکی بنیان مدلی برای تبیین نقشهای دانشهای رقابتی در شرکتبلیتقا»(، 1931آرمان، مانی، شفیعی، محبوبه، )

 05-51، ص 19، شماره 05، سال مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، «استراتژیک و یادگیری استراتژیک

یت انداز مدیرچشم، «مزیت رقابتیخلق در پویا های قابلیت نقش»(، 1930زاده، محمد، )اکبری، محسن، اسماعیل

 102-111، ص 15، شماره بازرگانی

بررسی تجربی ارتباط راهبرد فناوری با »(، 1931الفت، لعیا، اعرابی، سیدمحمد، امیری، مقصود، قاضی نوری، سید سروش، )

 1-11، ص 9، شماره 9، سال سیاست علم و فناوری، «وکار در صنایع الکترونیک ایرانراهبرد و عملکرد کسب

 خرده صنعت در هاریسون استراتژیک کنترل مدل سازیپیاده»(، 1935ادت، سعیده، پیرعلی، علیرضا، )امینی، محمد تقی، سی

 19-19، ص 19، شماره 00، سال های مدیریت راهبردیپژوهش، «فروشی

ر تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفک»(، 1913، محمد، )مقدم، سیدداوود، حسینی نسب، اسکندر، فتحی آذر، رحیم، گرگریبدری 

، شماره 11دوره  ،شناسی بالینی و مشاورههای روانپژوهش ،«معلمان مراکز تربیت معلم تبریز -انتقادی دانشجو

 113-011، ص 1

های های پزشکی در دانشکدهبرداری از تجارب دانشکدهبهره»(، 1935، )محمدمهدی، مدحت، میالد ،سینا ،رضا ،نی اسدب

 ، تهرانی مدیریت و علوم انسانی در ایرانهاهمایش پژوهش، «مدیریت و کسب وکار

مطالعات رفتار ، «رهبری کوانتومی: چرایی، چیستی و چگونگی»(، 1931توکلی، عبداهلل، محمدی، علیرضا، خدایی، ارشیا، )

 99-51، ص 1، سال ششم، شماره سازمانی

تحلیل محتوای حوزة مدیریت . »(1935، بهمن؛ طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین و عزیزیان کلخوران، زهرا )پورحاجی

(، ص 11)00، مدیریت راهبردی هایپژوهش«. راهبردی( مدیریت مطالعات راهبردی )مطالعة موردی: فصلنامة

12-19 

 ، سال هفتم، شماره هفتم، صفلسفه دین، «بازاندیشی نظریه سعادت در فلسفه اسالمی»(، 1913حسینی، سیدعبدالرحیم، )

11-19 

های راهبردی: پژوهشی طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت»(، 1915زاده، معصومه، )ا، حسینزاده، محمدرضحمیدی

 1-01، ص 1، شماره 1، دوره علوم مدیریت ایران، «در شرکت ایرانخودرو

بنیان های دانشبررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت پویایی در سازمان»(، 1935دیلمقانی، میترا، نامور، محسن، )

، 51، دوره رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع، «)مطالعه موردی: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 119-195، ص 1شماره 

 ،ای )کاربرد تحلیل محتوا کمی در تحقیق(تحلیل پیام های رسانه (،1915) فریدریک جیو، فیکو  لیسی، استفن ؛رایف، دانیل
 جلد دومسروش، نشر  :وجردی علوی، تهرانترجمه مهدخت بر

 . تهران: دانشگاه عالمه طباطبائیپردازانمدیریت راهبردی در اندیشة نظریه(. 1919رحمان سرشت، حسین )

 هایروش و اصول ها،مدل مفاهیم، بر بازاندیشی در آموزش پزشکی: مروری»(، 1931رحیمی، معصومه، حقانی، فریبا، )

 19-01، ص 0، شماره 3، دوره وهش در آموزش علوم پزشکیپژ، «بازاندیشی تدریس



 1931، بهار 1سال دوم، شماره ، یالمللنیب یوکارهاکسبمدیریت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 110 

 های پویا مبتنیبررسی مسیرهای توسعه و تطور نظری قابلیت، (1932) ،مهدی ،گودرزی ،سروش ،قاضی نوری ،سعید ،روشنی

  111-111، ص 0، شماره 1، دوره مدیریت توسعه فناوری ،بر تحلیل هم استنادی

بازاندیشی در آموزش پرستاری: چرا و »(، 1939ه، غیاثوندیان، شهرزاد، ورعی، شکوه، )عبدالرحیمی، محبوبه، رزاقی، نغم

  1121-1119، ص 10، شماره 11، دوره مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، «چگونه

 ، تهران، انتشارات بازتابروش تحقیق فراتحلیل(، 1939قربانی زاده، وجه اهلل، )

 ، تهران، انتشارات رسا«استراتژی در عصر حاضرتحلیل »(، 1939گرنت، رابرت ام، )

، ترجمه سیدحسین «بازی برد: راهکارهای دستیابی به استراتژی برد»(، 1939الفلی، ای جی، مارتین، راجر، )

 جاللی، تهران، انتشارات آریانا قلم

های پویا بر ایجاد مزیت رقابتی بررسی تأثیر قابلیت»(، 1939مبینی دهکردی، علی، رضوانی، مهران، وهابی ابنیه، محبوبه، )

 02-50، ص 12، شماره 1، سال دانش راهبردی، «های ساختمانی شهر تهران()موردمطالعه: شرکت

شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد شرکت »(، 1913ساز، احسان، گرامی، عباس، )محمدی الیاسی، قنبر، چیت

 02-11، ص 00و  01، شماره اقتصاد و تجارت نوین، «نوپا

، پژوهش در پزشکی ،شودچیست وچگونه نگاشته می مرور سیستماتیک(، 1913، )ملبوس باف، رامین، عزیزی فریدون

 019-012، ص 9، شماره 91دوره 

، ترجمه حسن («1ها )جلد ها و چالشنظریه سازمان: نگاه»(، 1931مکولی، جان، دبرلی، ژوآنی، جانسون، فیل، )

 حسن کاظمی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ دومدانائی فرد و سید

های سازی قابلیتتئوری» ،(1932) ،علی رضا ،محمدی هامانه ،محمد حسن ،مندگاری بامکان ،علی محمد ،مندگاری بامکان

 05-91ص  ، 99، توسعه تکنولوژی صنعتی، «پویا: پاسخ به سؤاالت

محصول در  های پویا بر توانمندی نوآوریتاثیر قابلیت»(، 1930نی، راضیه، )نقی زاده، محمد، سیدنقوی، میرعلی، احسا

 02-51، ص 9، شماره 0، سال مدیریت نوآوری، «بخش دارویی ایران هایبنگاه

های مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت»(، 1939نکوئی زاده، مریم، حسینی، سیدمحمود، قره چه، منیژه، حاجی کریمی، عباسعلی، )

 12 -31، ص 0، شماره 1، سال اندیشه مدیریت راهبردی، «ر عملکرد شرکتپویا ب

های سازمان تفسیر فلسفی نظریه ،های سازماننظریه»(، 1931، )حمیدرضا، راهبه، ایزدی، الیاسینمامیان، فرشید، 

 ، تهران، انتشارات مهربان«ماری جو هچ

پایان ، «پویا هایقابلیت رویکرد سرپرستی با هایاستراتژی گیریشکل بر مؤثر عوامل بررسی»(، 1931ولیان، علیرضا، )

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی تهراننامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

   . ، ترجمه حسن دانائی فرد، تهران، انتشارات مهربان«نظریه سازمان»(، 1931هچ، ماری جو، )

 
Adner, R., Helfat, C.E., (2003), "Corporate effects and dynamic managerial capabilities", 

Strategic Management Journal, 24, 1011-1025. 

Agarwal, R., Echambadi, R., Franco, A. M., & Sarkar, M. (2004). Knowledge transfer 

through inheritance: Spinout generation, development, and survival. Academy of 

Management Journal, 47(4): 501–522. 



 111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های پویابازاندیشی مفهوم قابلیت
 

 
 

Ahmad Zaidi, M.F., Othman, S.N., (2012), "Understanding the Concept of Dynamic 

Capabilities by Dismantling Teece, Pisano, and Shien (1997)'s Definition", International 

Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(8), 367-378.  

Ambrosini, V., Bowman, C., (2009), "What are dynamic capabilities and are they a useful 

construct in strategic management?", International Journal of Management 

Reviews,11(1), 29–49. 

Amit, R., Schoemaker, P., (1993), "Strategic assets and organizational rent", Strategic 

Management Journal, 14(1), 33-46. 

Anand, G., Ward, P. T., Tatikonda, M. V., & Schilling, D. A. (2009). Dynamic capabilities 

through continuous improvement infrastructure. Journal of Operations Management, 

27(6): 444–461. 

Arend, R. J., & Bromiley, P. (2009). Assessing the dynamic capabilities view: spare change, 

everyone? Strategic Organization, 7(1), 75–90 

Aronson L. (2011), "Twelve tips for teaching reflection at all levels of medical education", 

Medical Teacher, 33(3): 200-205. 

Augier, M., & Teece, D. J. (2009). Dynamic capabilities and the role of managers in 

business strategy and economic performance. Organization Science, 20(2): 410–421. 

Augier, M., & Teece, D. J. (2008). Strategy as evolution with design: The foundations of 

dynamic capabilities and the role of managers in the economic system. Organization 

Studies, 29(8–9): 1187–1208. 

Barney, J., (1991), "Firm resources and sustained competitive advantage", Journal of 

Management, 17 (1), 99-120. 

Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the 

future. Journal of management, 36(1), 256-280. 

Bingham, C. B., & Eisenhardt, K. M. (2011). Rational heuristics: The ‘simple rules’ that 

strategists learn from process experience. Strategic Management Journal, 32(13): 1437–

1464. 

Bingham, C. B., Heimeriks, K. H., Schijven, M., & Gates, S. (2015). Concurrent learning: 

How firms develop multiple dynamic capabilities in parallel. Strategic Management 

Journal, 36(12): 1802–1825. 

Bock, A. J., Opsahl, T., George, G., & Gann, D. M. (2012). The effects of culture and 

structure on strategic flexibility during business model innovation. Journal of 

Management Studies, 49(2): 279–305. 

Capron, L., & Mitchell, W. (2009). Selection capability: How capability gaps and internal 

social frictions affect internal and external strategic renewal. Organization Science, 

20(2): 294–312. 

Chen, P.-L., Williams, C., & Agarwal, R. (2012). Growing pains: Pre-entry experience and 

the challenge of transition to incumbency. Strategic Management Journal, 33(3): 252–

276. 

Cohen, M.D., Levinthal, D.A., (1990), "Absorptive capacity: a new perspective on learning 

and innovation", Administrative Science Quarterly, 35, 128-152. 

Coen, C. A., & Maritan, C. A. (2011). Investing in capabilities: The dynamics of resource 

allocation. Organization Science, 22(1): 99–117. 

D'Aveni, R. A., Dagnino, G. B., & Smith, K. G., (2010), "The age of temporary advantage", 

Strategic Management Journal, 31(13), 1371–1385 



 1931، بهار 1سال دوم، شماره ، یالمللنیب یوکارهاکسبمدیریت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 112 

Danneels, E. (2010). Trying to become a different type of company: Dynamic capability at 

Smith Corona. Strategic Management Journal, 32, 1-31. 

Dannells, E., (2008), "Organizational antecedents of second-order competences", Strategic 

Management Journal, 29, 519–543. 

Datar, S.M., Garvin, D.A., Cullen, P.G., (2010), "Rethinking the MBA Business education 

at a crossroads", Boston Mass, Harvard Business Press. 

Danneels, E. (2008). Organizational antecedents of secondorder competences. Strategic 

Management Journal, 29(5): 519–543. 

Day, G. S., & Schoemaker, P. J. H. (2016). Adapting to fastchanging markets and 

technologies. California Management Review, 58(4): 59–77. 

Denford, J. S. (2013). Building knowledge: Developing a knowledge-based dynamic 

capabilities typology. Journal of Knowledge Management, 17(2): 175–194. 

Desyllas, P., & Sako, M. (2013). Profiting from business model innovation: Evidence from 

pay-as-you-drive auto insurance. Research Policy, 42(1): 101–116. 

Di Stefano, G., Peteraf, M., & Verona, G. (2014). The organizational drivetrain: A road to 

integration of dynamic capabilities research. The Academy of Management 

Perspectives, 28(4), 307-327. 

Di Stefano, G., Peteraf, M., & Verona, G. (2010). Dynamic capabilities deconstructed: A 

bibliographic investigation into the origins, development, and future directions of the 

research domain. Industrial and Corporate Change, 19(4): 1187–1204. 

Dixon, S., Meyer, K., & Day, M. (2014). Building dynamic capabilities of adaptation and 

innovation: A study of micro-foundations in a transition economy. Long Range 

Planning, 47(4): 186–205. 

Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2010). The institutional origins of dynamic capabilities in 

multinational enterprises. Industrial and Corporate Change, 19(4): 1225–1246. 

Dyer, J. H., & Nobeoka, K. (2000). Creating and managing a high-performance knowledge-

sharing network: The Toyota case. Strategic Management Journal, 21(3): 345–367. 

Easterby-Smith, M., Lyles, M. A., & Peteraf, M. A. (2009). Dynamic capabilities: Current 

debates and future directions. British Journal of Management, 20(S1), S1–S8. 

Easterby-Smith, M., & Prieto, I. M. (2008). Dynamic capabilities and knowledge 

management: An integrative role for learning? British Journal of Management, 19(3): 

235–249. 

Eisenhardt, K. M., Furr, N. R., & Bingham, C. B. (2010). Microfoundations of 

performance: Balancing efficiency and flexibility in dynamic environments. 

Organization Science, 21(6): 1263–1273. 

Eisenhardt, K. M., Martin, J. A., (2000), "Dynamic capabilities: what are they?", Strategic 

Management Journal, 21, 1105-1121. 

Eriksson, T., (2014), "Processes, antecedents and outcomes of dynamic capabilities", 

Scandinavian Journal of Management, 30(1), 65-82. 
Fahy, J. (2000). “The Resource-based view of the Firm: Some Stumbling-blocks on the Road to 

Understanding Sustainable Competitive Advantage”, Journal of European Industrial 

Training, Vol. 24, No. (2/3/4), 94-104. 
Fawcett, S. E., Wallin, C., Allred, C., Fawcett, A. M., & Magnan, G. M. (2011). Information 

technology as an enabler of supply chain collaboration: A dynamiccapabilities perspective. 

Journal of Supply Chain Management, 47(1): 38–59. 

Felin, T., & Powell, T. C. (2016). Designing organizations for dynamic capabilities. California 

Management Review, 58(4): 78–96 



 119 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های پویابازاندیشی مفهوم قابلیت
 

 
 

Friedman, Y., Carmeli, A., & Tishler, A. (2016). How CEOs and TMTsbuild adaptive capacity in 

small entrepreneurial firms. Journal of Management Studies, 53(6): 996–1018. 

Filatotchev, I., & Piesse, J. (2009). R&D, internationalization and growth of newly listed firms: 

European evidence. Journal of International Business Studies, 40(8): 1260–1276. 

Fueglistaller, U., Schrettle, T. (2010). Book review: David J. Teece, dynamic capabilities & 

strategic managementorganizing for innovation and growth. International Small Business 

Journal, 28(5): 522–524. 

Golgeci, I., & Ponomarov, Y. S. (2013). Does firm innovativeness enable effective responses to 

supply chain disruptions? An empirical study. Supply Chain Management, 18(6): 604–617. 

Grant, R., (2001), "The resource based theory of competitive advantage: implications for 

strategy formulation", California Management Review, 114-135. 

Grant AJ, Vermunt JD, Kinnersley P, Houston H. (2007), "Exploring students' perceptions 

on the use of significant event analysis, as part of a portfolio assessment process in 

general practice, as a tool for learning how to use reflection in learning". BMC Medical 

Education, 7 (1): 5. 

Hamel, G. Prahalad, C., (1992), "The Distinction between Competencies and Capabilities is 

Purely Semantic", Harvard Business Review, Volume May/June, 164-165. 

Helfat, C. E., & Martin, J. A. (2015). Dynamic managerial capabilities: Review and 

assessment of managerial impact on strategic change. Journal of Management, 41(5): 

1281–1312. 

Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2015). Managerial cognitive capabilities and the 

microfoundations of dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 36(6): 831–

850. 

Helfat, C. E., Peteraf, M. A., (2009), "Understanding dynamic capabilities: Progress along a 

developmental path", Strategic Organization, 7, 91–102. 

Helfat, C. E., (2007), "Dynamic capabilities: Understanding strategic change in 

organizations”, Malden, MA: Blackwell. 

Helfat, C. E., Peteraf, M., (2003), "The dynamic resource-based view: capability lifecycles", 

Tuck School of Business at Dartmouth, Hanover, New Hampshire, U.S.A. Strategic 

Management Journal, 24, 997–1010.  

Helfat, C. E., & Raubitschek, R. S. (2000). Product sequencing: co-evolution of knowledge, 

capabilities and products. Strategic Management Journal, 961-979. 

Henderson, R. M., Cockburn, I., (1994), "Measuring competence? Exploring firm effects in 

pharmaceutical research", Strategic Management Journal, 15, 63-84.  

Heimeriks, K. H., Schijven, M., & Gates, S. (2012). Manifestations of higher-order 

routines: The underlying mechanisms of deliberate learning in the context of 

postacquisition integration. Academy of Management Journal, 55(3): 703–726. 

Hodgkinson, G. P., & Healey, M. P. (2011). Psychological foundations of dynamic 

capabilities: Reflexion and reflection in strategic management. Strategic Management 

Journal, 32(13): 1500–1516. 

Hoon, C. (2013). Meta-Synthesis of Qualitative Case Studies: An Approach to Theory 

Building. Organizational Research Methods, 16(4), 522–556 

Hsu, L.C., & Wang, C.-H. (2012). Clarifying the effect of intellectual capital on 

performance: The mediating role of dynamic capability. British Journal of Management, 

23(2): 179–205. 



 1931، بهار 1سال دوم، شماره ، یالمللنیب یوکارهاکسبمدیریت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 111 

Hu S., He Z.-L., Blettner D. P., Bettis R. A. (2017). Conflict inside and outside: Social 

comparisons and attention shifts in multidivisional firms. Strategic Management 

Journal, 38(7): 1435–1454. 

Jansen, J. J. P., Van Den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2005). Managing potential 

and realized absorptive capacity: How do organizational antecedents matter? Academy 

of Management Journal, 48(6): 999–1015. 

Jiao, H., Alon, I., Chun. K., Cui, Y., (2013), "When should organizational change be 

implemented? The moderating effect of environmental dynamism between dynamic 

capabilities and new venture performance", Journal of Engineering and Technology 

Management, 30, 188-205. 

Johns C., (1994), "Nuances of reflection", Journal of Clinical Nursing, 3(2): 71-75. 
Kaleka, A., (2002), "Resources and capabilities driving competitive advantage in export 

markets: guidelines for industrial exporters", Industrial Marketing Management, 31, 

273-283. 

Karim, S. (2009). Business unit reorganization and innovation in new product markets. 

Management Science, 55(7): 1237–1254. 

Kale, D. (2010). The distinctive patterns of dynamic learning and inter-firm differences in 

the Indian pharmaceutical industry. British Journal of Management, 21(1): 223–238. 

Keil, T., Autio, E., & George, G. (2008). Corporate venture capital, disembodied 

experimentation, and capability development. Journal of Management Studies, 45, 

1475-1505. 

Kettunen, P., (2009), "Adopting key lessons from agile manufacturing to agile software 

product development—A comparative study", Technovation, (29), 408-422. 

Kleinbaum, A. M., & Stuart, T. E. (2014). Network responsiveness: The social structural 

microfoundations of dynamic capabilities. Academy of Management Perspectives, 

28(4): 353–367. 

Kim, D., Cavusgil, S. T., & Cavusgil, E. (2013). Does IT alignment between supply chain 

partners enhance customer value creation? An empirical investigation. Industrial 

Marketing Management, 42(6): 880–889. 

Kim, J., & Mahoney, J. T. (2010). Astrategic theory of the firm as a nexus of incomplete 

contracts: A property rights approach. Journal of Management, 36(4): 806–826. 

Killen, C. P., Jugdev, K., Drouin, N., & Petit, Y. (2012). Advancing project and portfolio 

management research: Applying strategic management theories. International Journal of 

Project Management, 30(5): 525–538. 

Kor, Y. Y., & Mesko, A. (2013). Dynamic managerial capabilities: Configuration and 

orchestration of top executives’ capabilities and the firm’s dominant logic. Strategic 

Management Journal, 34(2): 233–244. 

Laamanen, T., & Wallin, J. (2009). Cognitive dynamics of capability development paths. 

Journal of Management Studies, 46, 950-981. 

Leiblein, M. J. (2011). What do resource-and capabilitybased theories propose? Journal of 

Management, 37(4): 909–932. 

Leonard-Barton, D. (1992). Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing 

new product development, Strategic management journal, 13(S1), 111-125. 

Li, D., Liu, J., (2012), "Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive 

advantage: Evidence from China. Evidence from China", Journal of Business Research 



 111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های پویابازاندیشی مفهوم قابلیت
 

 
 

Lichtenthaler, U., & Lichtenthaler, E. (2009). A capabilitybased framework for open 

innovation: Complementing absorptive capacity. Journal of Management Studies, 46(8): 

1315–1338. 

Lin, Y., Wu, L., (2013), "Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance 

under the resource-based view framework", Journal of Business Research, 1-7. 

Liberati A, Taricco M. (2010), How to do and report systematic reviews and meta-analysis. 

In Franchignoni F, editor. Research in Physical & Rehabilitation Medicine. Pavia: 

Maugeri Foundation Books, p. 137-164. 

MacLean, D., MacIntosh, R., & Seidl, D. (2015). Rethinking dynamic capabilities from a 

creative action perspective. Strategic Organization, 13(4): 340–352. 

Macher, J. T., & Mowery, D. C. (2009). Measuring dynamic capabilities: Practices and 

performance in semiconductor manufacturing. British Journal of Management, 20(1): 

S41–S62. 

Madsen, E.L., (2010), "A Dynamic Capability Framework: Generic Types of Dynamic 

Capabilities and their Relationship to Entrepreneurship Strategic Reconfigurations 

Building Dynamic Capabilities in Rapid Innovation-based Industries", Cheltenham, UK: 

'Edward Elgar Publishing 
Makkonen, H., Pohjola, M., Olkkonen, R., Koponen, A., (2013), "Dynamic capabilities and 

firm performance in a financial crisis", Journal of Business Research, 67(1), 2707-2719. 

Mann K, Gordon J, MacLeod A. (2009), "Reflection and reflective practice in health 

professions education: a systematic review". Advances in health sciences education, 14 

(4): 595. 

Martin, J. A. (2011). Dynamic managerial capabilities and the multibusiness team: The role 

of episodic teams in executive leadership groups. Organization Science, 22(1): 118–140. 

Moon JA. A (2004), "handbook of reflective and experiential learning: Theory and 

practice", Psychology Press. 

Mitchell, M., & Skrzypacz, A. (2015). A theory of market pioneers, dynamic capabilities, 

and industry evolution. Management Science, 61(7): 1598–1614. 

Narayanan, V. K., Colwell, K., & Douglas, F. L. (2009). Building organizational and 

scientific platforms in the pharmaceutical industry. A process perspective on the 

development of dynamic capabilities. British Journal of Management, 20, 25-40. 

Nguyen QD, Fernandez N, Karsenti T, Charlin B. (2014), "What is reflection? A conceptual 

analysis of major definitions and a proposal of a five component model". Medical 

education, 48(12): 1176-1189. 

Nickerson, J., Yen, C. J., & Mahoney, J. T. (2012). Exploring the problem-finding and 

problem-solving approach for designing organizations. Academy of Management 

Perspectives, 26(1): 52–72. 

Norris, M., & Oppenheim, C. (2007). Comparing alternatives to the Web of Science for 

coverage of the social sciences’ literature. Journal of Informetrics, 1(2), 161-169. 

Pandza, K. (2011). Why and how will a group act autonomously to make an impact on the 

development of organizational capabilities? Journal of Management Studies, 48, 1015-

1043. 

Pavlou, P.A., Sawy, O.A., (2011), "Understanding the Elusive Black Box of Dynamic 

Capabilities", Decision Sciences Journal, 42(1), 239-273. 



 1931، بهار 1سال دوم، شماره ، یالمللنیب یوکارهاکسبمدیریت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 111 

Peteraf, M., Di Stefano, G., & Verona, G. (2013). The elephant in the room of dynamic 

capabilities: Bringing two diverging conversations together. Strategic Management 

Journal, 34(12), 1389-1410. 

Peteraf, M. A., (1993), "The cornerstones of competitive advantage: A resource based 

view", Strategic Management Journal, 14(3), 179–191. 

Pierce, L. (2009). Big losses in ecosystem niches: How core firm decisions drive 

complementary product shakeouts. Strategic Management Journal, 30(3): 323–347. 

Pisano, G. P. (2002). In search of dynamic capabilities. In G. Dosi, R. R. Nelson & S. G. 

Winter (Eds.), The nature and dynamics of organizational capabilities: 129–154. New 

York: Oxford University Press. 

Priem, R. L., Butler, J. E., (2001), "Is the resource-based “view” a useful perspective for 

strategic management research?", Academy of Management Review, 26(1), 22–40. 

Primc, K., & Cˇater, T. (2016). The influence of organizational life cycle on environmental 

proactivity and competitive advantage. Organization & Environment, 29(2): 212–230. 

Protogerou, A., Caloghirou, Y., Lioukas, S., (2007), "Dynamic Capabilities and Their 

Indirect Impact on Firm Performance", DRUID Working Paper, 11. 

Rahmandad, H. (2012). Impact of growth opportunities and competition on firm-level 

capability development trade-offs. Organization Science, 23(1): 138–154. 

Rai, A. Patnayakuni, R. Seth, N., (2006), "Firm performance impacts of digitally enabled 

supply chain integration capabilities", MIS Quarterly, 30(2), pp. 225-246. 

Rindova, V. P., & Kotha, S. (2001). Continuous “morphing”: Competing through dynamic 

capabilities, form and function. Academy of Management Journal, 44(6): 1263–1280. 

Robertson, P. L., Casali, G. L., & Jacobson, D. (2012). Managing open incremental process 

innovation: Absorptive capacity and distributed learning. Research Policy, 41(5): 822–

832. 

Roberts, N., & Grover, V. (2012). Leveraging information technology infrastructure to 

facilitate a firm’s customer agility and competitive activity: An empirical investigation. 

Journal of Management Information Systems, 28(4): 231–270. 

Rosenbloom, R. S. (2000). Leadership, capabilities, and technological change: The 

transformation of NCR in the electronic era. Strategic Management Journal, 21(10–11): 

1083–1103. 

Salehi, F., Zolkiewski, J., Perks, H., Bahreini, M.A. (2018). Exploration of capability and 

role development in an emerging technology network. Journal of Business and 

Industrial Marketing, 33 (7), 931-944. 

Salunke, S. Weerawardena, J. McColl-Kennedy, J. R. (2011), "Towards a model of 

dynamic capabilities in innovation-based competitive strategy: Insights from project-

oriented service firms", Industrial Marketing Management, 40, pp.1251–1263. 

Salge, T. O., & Vera, A. (2013). Small steps that matter: Incremental learning, slack 

resources and organizational performance. British Journal of Management, 24(2): 156–

173. 

Salvato, C. (2009). Capabilities unveiled: The role of ordinary activities in the evolution of 

product development processes. Organization Science, 20(2): 384–409. 

Sandars J., (2009), "The use of reflection in medical education: AMEE Guide No. 44". 

Medical teacher, 31(8):685-695. 

Schilke, Oliver, Hu, Songcui, Helfat, Constance E., (2018), Quo Vadis, Dynamic 

Capabilities? A Content-Analytic Review of the Current State of Knowledge and 



 111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های پویابازاندیشی مفهوم قابلیت
 

 
 

Recommendations for Future Research,Academy of Management Annals,12(1), 390-

439 

Schilke, O. (2014). On the contingent value of dynamic capabilities for competitive 

advantage: The nonlinear moderating effect of environmental dynamism. Strategic 

Management Journal, 35(2): 179–203. 

Schilke, O. (2014). Second-order dynamic capabilities: How do they matter? Academy of 

Management Perspectives, 28(4): 368–380. 

Schilke, O., & Goerzen, A. (2010). Alliance management capability: An investigation of the 

construct and its measurement. Journal of Management, 36(5): 1192–1219. 

Schreyögg, G., & Kliesch-Eberl, M., (2007), "How dynamic can organizational capabilities 

be? Towards a dual-process model of capability dynamization". Strategic Management 

Journal, 28: 913-933. 

Schwartz, M., (2013), "Defense Acquisitions: How DOD Acquires Weapon Systems and 

Recent Efforts to Reform the Process", Virginia: United States Department of Defense. 
Shamsie, J., Martin, X., & Miller, D. (2009). In with the old, in with the new: Capabilities, 

strategies, and performance among the Hollywood studios. Strategic Management 

Journal, 30(13): 1440–1452. 

Sirmon, D. G., & Hitt, M. A. (2009). Contingencies within dynamic managerial capabilities: 

Interdependent effects of resource investment and deployment on firm performance. 

Strategic Management Journal, 30(13): 1375–1394. 

Strech D, Sofaer N. (2012), How to write a systematic review of reasons. Journal Of 

Medical Ethics, 38(2), 121-126. 
Seuring, S., Müller, M. (2008), From a literature review to a conceptual framework for 

sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-

1710. 

Song, J., Lee, K., & Khanna, T. (2016). Dynamic capabilities at Samsung: Optimizing 

internal co-opetition. California Management Review, 58(4): 118–140. 

Stadler, C., Helfat, C. E., & Verona, G. (2013). The impact of dynamic capabilities on 

resource access and development. Organization Science, 24(6): 1782–1804. 

Su, H.-C., Linderman, K., Schroeder, R. G., & Van de Ven, A. H. (2014). A comparative 

case study of sustaining quality as a competitive advantage. Journal of Operations 

Management, 32(7–8): 429–445. 

Tripsas, M., & Gavetti, G. (2000). Capabilities, cognition, and inertia: Evidence from digital 

imaging. Strategic Management Journal, 21, 1147-1161. 

Teece, D.J, (2018), Dynamic capabilities as (workable) management systems theory, 

Journal of Management & Organization, 24(3), 359–368. 
Teece, D.J, (2018), Business models and dynamic capabilities, Long Range Planning, 51(1), 

40-49. 

Teece, D. J., & Leih, S. (2016). Uncertainty, innovation, and dynamic capabilities: An 

introduction. California Management Review, 58(4): 5–12. 

Teece, D.J, (2009), "Dynamic capabilities and strategic management", Oxford University 

Press, 65-136. 
Teece, D.J., (2007), "Explicating dynamic capabilities: thenature and micro foundations of 

enterprise performance", Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350. 

Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A., (1997), "Dynamic capabilities and strategic 

management", Strategic Management Journal, 18 (7), 509-533. 



 1931، بهار 1سال دوم، شماره ، یالمللنیب یوکارهاکسبمدیریت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 111 

Thomson, A., Harley, D, Cave M, Clandinin J., (2013), "Enhancement of medical student 

performance through narrative reflective practice: a pilot project", Canadian Medical 

Education Journal, 4(1): 69-74. 
Vanpoucke, E., Vereecke, A., & Wetzels, M. (2014). Developing supplier integration 

capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic capabilities approach. 

Journal of Operations Management, 32(7): 446–461. 

Vogel, R., & Güttel, W. (2013). The Dynamic Capability View in Strategic Management: A 

Bibliometric Review. International Journal of Management Reviews, 15(4), 426-446. 

Wang, C L., Ahmed, P., (2007), "Dynamic Capabilities: A review and research agenda", 

International Journal of Management Reviews, 9(1): 31-51. 

Wang, Q., & Waltman, L. (2016). Large-scale analysis of the accuracy of the journal 

classification systems of Web of Science and Scopus. Journal of Informetrics, 10(2), 

347-364. 

Wernerfelt, B., (1984), "A resource-based view of the firm", Strategic Management Journal, 

5(2), 171-180. 
Wilhelm, H., Schl¨omer, M., & Maurer, I. (2015). How dynamic capabilities affect the 

effectiveness and efficiency of operating routines under high and low levels of 

environmental dynamism. British Journal of Management, 26(2): 327–345. 

Winter, S., (2003), "Understanding dynamic capabilities", Strategic Management Journal, 

24, 991–995 

Wu, L., (2010), "Applicability of the resource-based and dynamic-capability views under 

environmental volatility", Journal of Business Research, 63, 27-31. 

Zahra, S. A., Sapienza, H. J., Davidsson, P., (2006), "Entrepreneurship and dynamic 

capabilities: A review, model and research agenda", Journal of Management Studies, 43 

(4), 917-955. 

Zander, U., Kogut, B., (1995), "Knowledge and the speed of the transfer and imitation of 

organizational capabilities: An empirical test", Organization Science, 6(1), 92-97. 
Zollo, M., & Singh, H. (2004). Deliberate learning in corporate acquisitions: Post-

acquisition strategies and integration capability in U.S. bank mergers. Strategic 

Management Journal, 25(13): 1233–1256. 

Zollo, M. Winter, S.G., (2002), "Deliberate learning and the evolution of dynamic 

capabilities", Organization Science, 13(3), pp.339-351. 

Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: recent developments and future 

research. Journal of management, 37(4), 1019-1042. 

Zvi, Margaliot, Chung, Kevin C., (2007), Systematic Reviews: A Primer for Plastic Surgery 

Research.Plast Reconstr Surg Journal. 120(7), 1834-1841 


