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 چکیده

های موفق با های پویا در پی آن است که توضیح مناسبی برای چگونگی مواجهه بنگاهدیدگاه قابلیت مقدمه: هدف و

درپی ارائه گویی به تغییرات پیرامونی پیوکار و ایجاد مزیت رقابتی جهت پاسخشدت در حال تغییر کسبهای بهمحیط
های مختلف آن را تحت تأثیر قرار داده دیریت است که زمینههای حوزه مترین نظریهنماید. این دیدگاه یکی از برجسته

برانگیزی درباره ساختار فکری پیشینه تحقیق این دیدگاه و حوزه پژوهشی مربوط به های تأملاست. با این وجود، دغدغه
ها، فقدان پردازیکننده مفهومهای نظری، تکثر و تنوع گیجریختگی پایهآن مطرح گردیده است. پراکندگی و درهم

هایی از این گسیخته و فقدان انسجام در بدنه دانش نمونههای ازهمهای موجود، ادراکات و یافتهچارچوبی جامع از بینش
ها هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال آن است که با مرور جامع مستندات علمی منتشرشده در حوزه دغدغه
گویی به نگرانه نسبت به ساختار و روند موضوعی این حوزه پرداخته و در پاسخهای پویا به توسعه بینشی کلقابلیت
 اند، سهیم گردد.عنوان یک کل واحد به چالش کشیدههای مذکور که هویت پیشینه تحقیق را بهدغدغه

وش سازی موضوعی استفاده کرده است. این رویکرد و رکاوی و روش مدل: پژوهش حاضر از رویکرد متنشناسیروش

توان حجم عظیمی از مستندات را در مدت زمانی کوتاه و با کارایی الزم تحلیل ابزاری قدرتمند است که با تکیه بر آن می
های پویا در ارتباط بوده و تا ابتدای سال زبان که با موضوع قابلیتهای نشریات انگلیسینمود. به این منظور، ابتدا، مقاله

عنوان مجموعه مستندات مورد بررسی اند، بهآوساینس یا اسکوپوس نمایه شدههای وبدادههمیالدی در یکی از پایگا 9۴12
کننده گردد و منعکسهای اصلی آن محسوب میگردآوری شد. سپس، با توجه به اینکه چکیده یک پژوهش عصاره یافته

موعه متون مورد نیاز برای تحلیل عنوان مجشده بههای مستندات گردآوریباشد، چکیدهنکات برجسته آن مطالعه می
شده و حذف اسناد تکراری یا موارد شناختی مستندات بازیابیکاوی در نظر گرفته شد. پس از ذخیره اطالعات کتابمتن

سازی مجموعه متون پردازش و پاکمنظور پیشمورد رسید. در مرحله بعد، به 49۴۶ها به فاقد چکیده، تعداد این چکیده
گذاری، حذف کلمات سازی حروف بزرگ و کوچک کلمات، حذف اعداد و عالئم نقطه، اقداماتی نظیر یکسانشدهآوریجمع

گذاری های ارزشریشه با یکدیگر صورت پذیرفت. عالوه بر این، با استفاده از یکی از شاخصزائد و ادغام کلمات هم
کارگیری الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله، نیز با به متداول، کلمات فاقد ارزش کافی شناسایی و حذف گردیدند. در نهایت

شده صورت گرفت که در نتیجه آن ساختار موضوعی مستندات و روند زمانی هر آوریهای جمعسازی موضوعی چکیدهمدل
 یک از موضوعات حاصل گردید.
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. منظور از ساختار موضوعی، دست آمدهای پویا بهدر نتیجه، ساختار موضوعی و روند موضوعی حوزه قابلیت ها:یافته

سازی موضوعی نمایان گردید و منظور از روند های پویا است که در نتیجه مدلدوازده موضوع برجسته در حوزه قابلیت
باشد. هر موضوع گروهی از کلمات است موضوعی نیز روند انتشار مستندات علمی مرتبط با هر یک از این موضوعات می

ها را در بر دارد. در این گروه، کلماتی که بیشترین نسبت احتمال را دارند، کل کلمات چکیده که یک توزیع احتمالی از
. عملکرد بنگاه )معطوف به ارتباط بین 1آمده عبارت اند از: دستگر زمینه موضوعی غالب هستند. موضوعات بهنمایان
ها(، های پویا برای سازمانپیامدهای عملیاتی قابلیت. پیامدهای سازمانی )معطوف به 9های پویا و عملکرد بنگاه(، قابلیت

. چارچوب نظری )معطوف به مفهوم، 4ها(، های پویا در سازمانآفرین قابلیت. تغییر سازمانی )معطوف به نقش تحول3
ایجاد  های پویا در. مزیت رقابتی )معطوف به نقش قابلیت۵های پویا(، مبانی، مفروضات، پیشینه و تکامل نظری قابلیت

. نوآوری 7عنوان یک قابلیت پویا(، . اتحاد فناورانه )معطوف به قابلیت اتحاد فناورانه به۶ها(، مزیت رقابتی بنگاه
. عملکرد نوآوری )معطوف به ارتباط بین قابلیت ۸عنوان یک قابلیت پویا(، محصول/خدمت )معطوف به قابلیت نوآوری به

عنوان سازی و مدیریت دانش بههای شبکهشبکه دانش )معطوف به قابلیت. 2پویای نوآوری و عملکرد سازمان(، 
ها به نیاز ایجاد مزیت رقابتی در گویی بنگاههای پویا در پاسخالمللی )معطوف به نقش قابلیت. بازار بین1۴های پویا(، قابلیت

های پویای مبتنی بر فناوری معطوف به قابلیت. فناوری اطالعات )11المللی(، های دائماً در حال تغییر بینمواجهه با محیط
های پویای زنجیره تأمین و عملیات(. روند . زنجیره تأمین )معطوف به قابلیت19های اطالعاتی( و اطالعات و سیستم

)یعنی عملکرد نوآوری( یک موضوع نوظهور در  ۸آمده بیان نمود که از میان این موضوعات، موضوع دستموضوعی به
 اند.های اخیر داشتهرود و همچنین سایر موضوعات نیز روند رو به رشدی در سالشمار میهای پویا بهلیتحوزه قاب

به خبرگان  سازی موضوعی را در قالب پرسشنامه یا مصاحبهتوان نتایج مدلدر این مطالعه تکمیلی، می بحث و نتایج:

مند شد. تر بهرهسازی متقنها برای دستیابی به تفسیر و مفهومهای پویا عرضه نمود تا از بازخورد تخصصی آنحوزه قابلیت
گیری از سازی موضوعی در مقایسه با بهرهکاوی و روش مدلعالوه بر این، شایان ذکر است که استفاده از رویکرد متن

ای را فراهم نگرانهمند پیشینه تحقیق، تنها بینش کلهای فراترکیب و مرور نظامهای مروری متداول مانند روشرویکرد
توانند به توسعه گردد. بنابراین، محققان میها محسوب میآورد که از دید برخی محققان محدودیت این نوع از تحلیلمی

ها قدری مرتفع گردد و یا آنکه در مواردی از این روشکاوی پرداخته تا محدودیت مذکور بههای خاصی از متنروش
های ذهنی و ها )مانند: تحلیل سریع حجم عظیمی از متون، پرهیز از قضاوتاین قسم از تحلیلاستفاده نمایند که مزایای 

ها غلبه نماید. انداز کالن نسبت به ساختار دانشی و روند پژوهشی یک حوزه مطالعاتی( بر محدودیت آنتوسعه یک چشم
شود که قلمرو مربوط به هر یک از هاد میهای پویا پیشنمند به مطالعه در زمینه قابلیتهمچنین به محققان عالقه

شده در این تحقیق تفکیک مورد وارسی دقیق قرار داده تا به ساختار ارائهشده در پژوهش حاضر را بهموضوعات شناسایی
های زیرین آن را نیز احصاء نمایند. در این میان، با توجه به نتایج حاصل، پرداختن به موضوعات عمق ببخشند و الیه

باشد. عالوه بر این، شایان ذکر است های پویا برخوردار میقابلیت پیشینه تحقیق کرد و نوآوری از اولویت باالتری درعمل
توانند برای دستیابی به این گران میکه با توجه به محدودبودن تعداد مستندات مرتبط با هر یک از این موضوعات، پژوهش

 بگیرند. سنجی بهرهکاوی و علمهای متنتکنیکهای کیفی نیز در کنار مهم از روش

 
 کاوی؛ ساختار دانشی؛ روند پژوهشی.سازی موضوعی؛ متنهای پویا؛ مدلها: قابلیتکلیدواژه
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 مقدمه .1

های دیدگاه قابلیت که پژوهش پایه در خصوص [34]و همکاران  9، مطالعه تیس[3] 1آرندت بررسیبر اساس 
این  گستردهاین ویژگی نشان از تأثیرگذاری  پراستنادترین مقاله در حوزه مدیریت است.د، شومحسوب می 3پویا

های قابلیت مفهوم از حیطهتأثیرپذیری شگرف محققان فعال در این  و بر مطالعات حوزه مدیریت دیدگاه نظری
حول  پژوهش هادر طول دو دهه اخیر، است که  دههای خود نشان داضمن بررسی [9۸]تالفی داریانی  .داردپویا 

 ها افزوده گشته است.بر تعداد آن هرشد برخوردار بوده و هر سال از یک روند رو بههمواره های پویا موضوع قابلیت
مستند پژوهشی مرتبط با موضوع  ۸۴۴میالدی، بالغ بر  9۴1۸حدی بوده است که تنها در سال این رشد به

  .[9۸] نمایه شده است ۵یا اسکوپوس 4آوساینسهای علمی وبدادهپایگاهای پویا در هقابلیت
از مطالعات تنها متعلق به قلمرو توجه قابلد که بدانیم این حجم شوروشن میکامالً  میت موضوع زمانیاه

آنکه با وجود . در واقع، شکل گرفته است آناز  های مختلفیزمینهدر از حوزه مدیریت نبوده، بلکه  خصوصیبه
طیف توجه  این نظریهریزی شده است، مدیریت راهبردی پایه های پویا در زمینهی دیدگاه قابلیتمبانی نظر
 مدیریت نیز نفوذ کرده استحوزه  هایود جلب نموده و به دیگر زمینهرا به خ محققان علوم سازمانیوسیعی از 

دیدگاه های اطالعاتی، سیستممدیریت پژوهشی عنوان نمونه در زمینه بوده که بهپررنگ حدی این نفوذ به .[4]
در توضیح  .[92، 14]در یک دهه اخیر شناخته شده است  عنوان پراستنادترین نظریه راهبردیهای پویا بهقابلیت

 مناسبی برای سیری پویا تفهاکه دیدگاه قابلیت توان بیان داشتمیفردی و منحصربه ن جایگاه رفیععلت چنی
گویی به تغییرات شدت در حال تغییر و ایجاد مزیت رقابتی جهت پاسخهای بهبا محیطها بنگاه چگونگی مواجهه

داشتن آن در شرایط . این در حالی است که کسب جایگاه رقابتی و پایدار نگهه استدرپی ارائه نمودپیپیرامونی 
  .[93] سازمانی است هایترین چالشیکی از اصلی محیطی پیچیده و با عدم اطمینان باال

تی تأثیرگذار و های پویا در خلق مزیت رقاباند که قابلیتدر مطالعات خود تصدیق نموده گرانپژوهش
تر باشند، آن شرکت از عملکرد بهتری در شرکتی قوی هانوع از قابلیتو هر چه این  [1]آفرین هستند نقش

 زه مطالعاتیحوای که توصیف آن گذشت، العادهمحبوبیت و اهمیت فوقچنین با وجود  .[17] برخوردار خواهد بود
در واقع، پس  .در پی داشته است گرانپژوهشرا برای بسیار جدی و فراوانی  هایدغدغههمواره های پویا قابلیت

با این دیدگاه های مرتبط های پویا، همچنان در پژوهششدن نظریه قابلیتاز گذشت ربع قرن از مطرح
های پویا حوزه قابلیتساختارهای دانشی و روندهای پژوهشی ماهیت برانگیزی درباره های عمیق و تأملپرسش

علل جمله که بدان اشاره شد، از  ایگستردهنفوذ مسلماً همین مقبولیت رو به رشد و  .بدون پاسخ مانده است
 هایدغدغه برخی از [9۸]تالفی داریانی  .روندشمار میبههای پویا حول موضوع قابلیت هااین پرسش طرحاصلی 
توان به های پویا را گردآوری نموده است که از آن جمله میشده پیرامون پژوهش در حوزه قابلیتمطرح

 توافق حولعدمهای نظری و سردرگمی، [۵]ای نظری و مفهومی هپایهدر ناسازگاری و پراکندگی 
 [9۵]موجود  هایبینش و فقدان چارچوبی جامع ازنظری نبودن ادبیات منسجمهمچنین و  [9]ا هپردازیمفهوم

شده از جانب صریحاً اظهار نموده است که به دلیل انتقادات مطرح [3۵] ۶در همین راستا، ویجایا اشاره نمود.
های تکه، یافتهمبانی تکهمانند ادراکات متناقض، های پویا )محققان پیشین درباره پژوهش پیرامون موضوع قابلیت
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های پویا نیازمند مرور و ترکیب است تا درک گسسته قابلیت پیشینه(، گسسته، فقدان انسجام در بدنه دانش
  .شودتری نسبت به آن حاصل یکپارچه

های با هدف معرفی ماهیت پارادوکسیکال پژوهش حول قابلیت 9۴9۴در سال  [32] 1، وژچیکعالوه بر این
های پویا اثبات قابلیت پیشینه حلیل محتوای این ادبیات پرداخته و پس از مرور و شناسایی تناقضات پویا به ت

های متناقض بنا نهاده شده است. این یافته شدت و جدیت نموده است که این ادبیات بر پایه تعداد زیادی جنبه
در  پژوهش هاگسترش سریع و فزاینده  هایی ریشه دردغدغهچنین  نماید.نیاز مذکور را بیش از پیش تأیید می

انسجام ساختاری و در نتیجه آن سردرگمی محققان در دستیابی گرفتن نوعی پراکندگی و عدماین حوزه و شکل
کننده های پویا دارند. در واقع، تکثر و تنوع گیجدر حوزه قابلیتهای پژوهشهای به بینشی نسبت به آینده جریان

ه است شدهای پویا شدن فضای نظری حوزه قابلیتریختگی و متخلخلحوزه منجر به درهم شده در اینآثار ارائه
 نماید. می ی آن را تأییدهاپژوهشو روندهای  که لزوم بازبینی ساختار کلی موضوعات

مند مستندات علمی منتشرشده در محققان در مطالعه حاضر بر این باورند که مرور جامع و نظامبر این اساس، 
ها سودمند باشد. چراکه دستاوردهای چنین گویی به این قبیل از دغدغهتواند در پاسخهای پویا میزه قابلیتحو

شی کالن از ساختار و روند دستیابی به بیناین حوزه و  از جنگل انبوه و متخلخل ای به ارائه نقشه کلیمطالعه
 متداول کهکیفی های مروری ه استفاده از روشنویسندگان معتقدند ک نماید.مرتبط با آن کمک می هایپژوهش

تواند نمی ،آوردتعداد محدودی از مطالعات و بخش خاصی از ادبیات را فراهم میعمیق امکان تحلیل و ترکیب 
لذا  .شود، مفید واقع اندویا را هدف قرار دادههای پقابلیت پیشینه انتقاداتی که کلیت چنین به گویی برای پاسخ
عنوان به پیشینه که قابلیت بازنمایی  شوددات استفاده با این انتقا هایی در مواجههاست که از روش هشایان توج

د. نرا داشته باش پیشینه ساختار دانشی و روند پژوهشی نگرانه نسبت به انداز کلو توسعه یک چشمیک کل واحد 
برای شناسایی  9کاویشده متنشناختههای یکی از روش سازی موضوعی مدلاستفاده از روش  ،در این راستا

. برای تحقق این است پژوهشهای پویا، کانون تمرکز این قابلیت ساختار دانشی و روند پژوهشی حوزه مطالعاتی
 دو سؤال پژوهشی به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است: مهم،
 ؟شده استای تشکیل ه موضوعات برجستههای پویا از چساختار دانشی حوزه قابلیت. 1
 اند؟های اخیر برخوردار بودهسالطول در پژوهشی  از چه روند ایپو یهاتیقابل موضوعات برجسته. 9

های پویا مرتبط با موضوع قابلیت اثر چهار هزاربالغ بر  ،مذکور های گویی به پرسشبرای پاسخ گرانپژوهش
 .کاوی تحلیل کردندرویکرد متنها را بر اساس محتوای آن نمودند وگردآوری های علمی معتبر دادهاز پایگاهرا 

و نوآوری توجهی از مستندات علمی تمایز سازی چنین حجم قابلهای پردازش متن برای مدلاستفاده از تکنیک
اند، رقم های پویا شکل گرفتهن که در حوزه پژوهشی قابلیتیحاضر را با مطالعات مروری پیش پژوهشاصلی 

توان ادعا نمود که مطالعه حاضر می ،مورد استفادهواقع، با تکیه بر تعداد مطالعات احصاءشده و روش  در زند.می
 های پویا ارائه نموده است.قابلیتمطالعاتی از ساختار دانشی و روند پژوهشی حوزه را ای سابقهکم بینش
 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 مطالعه تیس و همکاران اند،های پویا پرداختهقابلیت تری که بهقدیمیرغم وجود منابع علی مبانی نظری.
طوری که پس از انتشار آن، یک عنوان پژوهش پایه در ارتباط با این مفهوم معرفی نمود؛ بهتوان بهرا می [34]

، [34]عریف تیس و همکاران . طبق ت[4]شکل گرفت  های پویا، پیرامون دیدگاه قابلیتپژوهشهاجریان فزاینده از 
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های درونی و بیرونی بندی شایستگیسازی، ایجاد و بازپیکرهتوانایی سازمان برای یکپارچه،های پویاقابلیت
 . است سرعت در حال تغییربههای منظور مواجهه با محیطبه

 هایا و تهدیدهفرصت 1کردنهای پویا دربردارنده عناصر حسبر این عقیده است که قابلیت [39]تیس 
منابع مشهود و نامشهود سازمان  3بندی مجددوکار و پیکرههای محیط کسبفرصت 9وکار، ربایشمحیط کسب

های های مرتبه صفر و قابلیتهای سازمانی را مشتمل بر دو سطح مختلف قابلیتقابلیت [3۸] 4وینتر هستند.
. در این [33]نماید یا را تسهیل میهای پوداند. توجه به این سطوح درک مفهوم قابلیتمرتبه باالتر می

شوند، یده میهای عملیاتی نیز نامهای معمولی یا قابلیتهای مرتبه صفر که قابلیتبندی، قابلیتسطح
ها . این قابلیت[3۸]دت حیات داشته باشد مدهند تا در یک دوره کوتاههایی هستند که به سازمان اجازه میقابلیت

سازند تا یک برنامه مشخص یا ای هستند که برای هر سازمانی ممکن میو اولیه یهای معمولمتشکل از فعالیت
توسعه، اصالح یا  راستای. در سطحی دیگر، در [33]ال نماید شده را دنبفهای تعریای از فعالیتمجموعه

که  [3۸]د گیرشکل میهای مرتبه باالتر طور منطقی سلسله مراتبی از قابلیتهای عادی، بهبازآفرینی قابلیت
 . [33]شوند پویا نامیده می هایقابلیت
. [39]تقسیم نمود نیز ی مرتبه باالتر هاو قابلیت ۵هاتوان به ریزبنیانهای پویا را میقابلیت گونهاین
های که منجر به توسعه قابلیت استهای عادیِ فعلی یک سازمان ها شامل اصالح و بازترکیب قابلیتریزبنیان
نمایند تا بتوان مسیرهای محتمل متعلق به های پویای مرتبه باال نیز این امکان را فراهم می. قابلیتشودجدید می

بندی سازمان را بر اساس شرایط فعلی آن و های جدید استفاده نمود و بهترین پیکرهکرد؛ از فرصتآینده را درک 
توان بیان کرد که های پویا میبندی از مبانی نظری دیدگاه قابلیتدر یک جمع .[33]های آینده تعیین کرد برنامه

ی سازمان هاها و سایر قابلیتنابع، داراییتوانند در مهای پویا در این است که میفرد قابلیتویژگی منحصربه
شدن به کالبد سازمان، به مثابه روحی دانست که با دمیدهتوان بههای پویا را می. قابلیت[1۸]تحول ایجاد کنند 

سازد. در این صورت است که سازمان توانایی مواجهه های آن را دگرگون میبخشد و داراییآن حیاتی دوباره می
 کند.خوبی استفاده میهای بازار بهآورد و از فرصتدست میوکار را بههای محیط کسببا پویایی

های و تکنیک ۶سنجیهای علمی مانند روشمطالعاتی که بر اساس رویکردهای کم   پیشینه پژوهش.
پیشینه پژوهش اند، های پویا پرداختهزه قابلیتبه تحلیل ساختار دانشی و روند پژوهشی حونحوی بهکاوی متن

جدول و  1جدول در  هاپژوهشهای اصلی این شناسی و یافتهای از بخش روشند. خالصهشوحاضر محسوب می
مالحظه هستند که بر اساس های پویا مطالعاتی نیز قابلشایان ذکر است که در ادبیات قابلیت ارائه شده است. 9

مطالعاتی با در مقایسه  پژوهش هاکه این دلیل آناند. ولی بهحوزه پژوهشی پرداختههای کیفی به مرور این روش
در تعداد صفحات مقاله، دلیل محدودیت و نیز به هستندمتفاوت ماهیتاً اند، هکه از رویکردهای کمی استفاده نمود

 نظر شده است.ها صرفاز اشاره به آن
های به استفاده از روش ها محققانکه در اکثر آن نمود بیانتوان ها میشناسی این پژوهشمورد روش در
کثرت استفاده  ،اند. در این میانبودهمند عالقهغیرمتنی  7شناختیِ های کتابی بر تحلیل مشخصهسنجی مبتنعلم
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کند. پس از آن، تعدد ها خودنمایی میهای مبتنی بر تحلیل استنادات و ارجاعات بیش از سایر روشاز روش
 .استتوجه اند، قابلهای مذکور استفاده شدهری نیز که برای تحلیل توصیفی مشخصههای آماکارگیری روشبه

 
 ایپو یهاتیحوزه قابل لیبه تحل یکم  یکردهایرو  مطالعات یشناسروش  مرور. 1جدول 

 واحد تحلیل بازه زمانی مأخذ داده تعداد داده نوع داده روش پژوهش

و همکاران  1استفانودی
(9۴1۴) 

 مستند 9۴۴7-122۴ آوساینسوب 4۴ ژورنالیمقاله  استنادیهم

 مستند 9۴۴2-1227 آوساینسوب 1۴4 مقاله ژورنالی استنادی (9۴19) 9جودیچی و رینمولر

 نویسنده 9۴۴۸-122۴ آوساینسوب ۵29 مقاله ژورنالی استنادیهم (9۴13و همکاران ) 3پتراف

 (9۴13) 4ووگل و گوتل
شدگی جفت
 شناختیکتاب

همه انواع 
 مستندات

 مستند 9۴14-1224 آوساینسوب 11۵9

استفانو و همکاران دی
(9۴14) 

 منبع استنادشده 9۴19-1227 آوساینسوب ۵2 مقاله ژورنالی آماری

 (9۴1۶و همکاران ) ۵ویلدن
تحلیل 
 لکسیمانسر

 133 مقاله ژورنالی
های برتر حوزه ژورنال

 مدیریت
 متن 122۵-9۴1۵

و همکاران  ۶باتیستا موتا
(9۴17) 

آماری و 
 رخدادیهم

 9۴1۵-122۴ آوساینسوب ۶۸4 مقاله پژوهشی
های مشخصه

 شناختیکتاب

 (9۴17و همکاران ) 7فرناندز
آماری و 

 استنادیهم
همه انواع 
 مستندات

 9۴14-12۸2 آوساینسوب 94۸1
های مشخصه

 شناختیکتاب

و همکاران  ۸مورانت-آلبرت
(9۴1۸) 

 آماری
همه انواع 
 مستندات

 9۴1۵-1221 آوساینسوب 3۸۵9
های مشخصه

 شناختیکتاب

قاضی نوری و همکاران 
(9۴12) 

 منبع استنادشده 9۴17-122۴ آوساینسوب 1417 مقاله پژوهشی استنادیهم

 
سازی عمدتاً در پی شفاف پژوهش هاهای این مطالعات آن است که محققان در این بندی یافتهجمع
اندازهای گرفته و چشمهای مطالعاتی شکلها(ی نظری، مسیرهای توسعه )تکامل(، زیرحوزهها )ریشهخاستگاه

به گزارش و  2سنجیهای کتاببا تحلیل گرانپژوهشاند. همچنین برخی از های پویا بودهآینده حوزه قابلیت
ترین ، برجستهنشریاتترین کشورها، برترین ها، مهمثیرگذارترین نویسنده، تأهاپژوهشمعرفی روند ساالنه انتشار 

اند. البته ناگفته نماند که در برخی از این مطالعات، از و پراستنادترین مطالعات پرداختههای پژوهشمؤسسات 
ی پویا هاسازه قابلیت 1۴وارگیسنجی برای دستیابی به یک هدف خاص مانند سنجش شئی علمهای کم  تکنیک

 استفاده شده است.
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های سنجی و تکنیکهای علمکه بر اساس رویکردهای کم ی مانند روشهایی پس از بررسی پژوهش
ترین رسد که مهمنظر می، بهاندهای پویا پرداختهکاوی به تحلیل ساختار دانشی و روند پژوهشی حوزه قابلیتمتن

آن است که محققانشان هرگز به تحلیل جامع محتوای مطالعات منتشرشده در زمینه  پژوهش هامحدودیت این 
 [37]ها تنها یک مورد در واقع، در میان این پژوهش اند.کاوی نپرداختههای متنهای پویا بر اساس روشقابلیت

مورد بررسی بسیار های تحلیل متن استفاده نموده که در آن نیز تعداد مقاالت قابل مالحظه است که از روش
 محدود بوده است. 

ها و انواع محدود مستندات مورد مطالعه عنوان مأخذ دادهآوساینس بهداده وبهمچنین استفاده مطلق از پایگاه
اند تا با اتکاء به طرح عنوان محدودیتی دیگر مطرح شود. محققان در مطالعه حاضر در تالش بودهتواند بهمی

 های مورد اشاره را مد نظر قرار دهند.شده، رفع محدودیتکار گرفته پژوهشی به
 

 ایپو یهاتیحوزه قابل لیتحل یکم   یکردهایرو  مطالعات های اصلییافته  مرور. 9جدول 

 های اصلییافته پژوهش

 استفانو و همکاراندی
(9۴1۴) 

 های پویاحوزه پژوهشی قابلیتگرفته در های شکلترین زمینهشناسایی و معرفی اصلی

 جودیچی و رینمولر
(9۴19) 

گرفته حول آن و های پویا در جامعه پژوهشی شکلشده کم( در مورد سازه قابلیتمشاهده انسجام پایین )دانش انباشته
 های پویاوارگی در حوزه قابلیتمتعاقباً تأیید پدیده شئ

 پتراف و همکاران
(9۴13) 

های پویا که بر اساس دو پژوهش بدوی و اصلی در این های پژوهشی برجسته در حوزه قابلیتجریانرصد نحوه توسعه 
 های تیسی و ایزنهارتی(اند )جریانحوزه شکل گرفته

 ووگل و گوتل
(9۴13) 

 هاهای پویا و رصد الگوهای توسعه و تکامل این خوشههای اصلی پژوهش در حوزه قابلیتشناسایی و معرفی خوشه

 استفانو و همکاراندی
(9۴14) 

ها و رویکردهای ها، دیدگاهترین نظریههای پویا بر اساس مهمهای نظری حوزه قابلیتها و ریشهشناسایی و معرفی پایه
 استنادشده در مطالعات این حوزه

 ویلدن و همکاران
(9۴1۶) 

تفکیک طور کلی، بههای پویا بهحوزه قابلیتها با یکدیگر در شناسایی و معرفی موضوعات اصلی پژوهش و ارتباط آن
 شناسی مطالعاتتفکیک روشهای زمانی و همچنین بهبازه

تفکیک طور کلی و بههای پویا بهها با یکدیگر در حوزه قابلیتشناسایی و معرفی نویسندگان تأثیرگذار و ارتباط آن
 های زمانیبازه

 باتیستا موتا و همکاران
(9۴17) 

های ترین زمینهها، برترین کشورها، اصلیها، پراستنادترین پژوهشساالنه انتشار مطالعات، برترین ژورنال گزارش روند
در حوزه های پژوهشهای داده مرجع( و برترین سازمانبندی موضوعی مقاالت در پایگاهپژوهشی )بر اساس دسته

 های پویاقابلیت
 های پویادر حوزه قابلیتهای پژوهشهای های پژوهشی و سازماننههای اصلی کشورها، زمیشناسایی و معرفی خوشه

 فرناندز و همکاران
(9۴17) 

های ها و کشورهای برتر در حوزه قابلیتها و همچنین ژورنالگزارش روند ساالنه انتشار مطالعات، پراستنادترین پژوهش
 پویا

 پویاهای های اصلی پژوهش در حوزه قابلیتشناسایی و معرفی خوشه

مورانت و -آلبرت
 همکاران

(9۴1۸) 

ها وری و همچنین نویسندگان و پژوهشها با بیشترین نرخ بهرهگزارش روند ساالنه انتشار مطالعات، کشورها و ژورنال
 های پویابا بیشترین نرخ ارجاعات در حوزه قابلیت

 قاضی نوری و همکاران
(9۴12) 

های نظری بسیار های پویا و متعاقباً معرفی مکاتب اصلی و جریانحوزه قابلیتساز در شناسایی منابع )مدارک( دگرگون
 اساسی در این حوزه

 



 2۵11بهار   ـ ۵4شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    261

 

 پژوهش شناسیروش .3

کاوی ابزاری کاوی صورت گرفته است. متنهای پژوهش حاضر بر اساس رویکرد متنگویی به پرسشپاسخ
های کیفی مرسوم برای استفاده از روش توان از صرف مدت زمان طوالنیقدرتمند است که با تکیه بر آن می

 . [31، 3۴] توجهی از مستندات را در اسرع وقت و با کارایی الزم تحلیل نمودپرهیز و حجم قابل
 تواناییاستفاده شده است. این روش  1سازی موضوعیمدل ازکاوی ، برای انجام متنپژوهشدر این 

. [9۶، 1۶]ها دارد های متنی و ارائه ساختار دانشی آنتوجهی در شناسایی روابط مفهومی نهفته در میان دادهقابل
فرد الگوریتمی و کاربردی برخوردار هستند که سازی موضوعی از مزایای منحصربههای مدلبر این، تکنیکعالوه

 . [91] سازداز میهای مرسوم ممتها را در مقایسه با سایر روشعملکرد آن
سازی های اخیر، مطالعات فراوانی در حوزه مدیریت و علوم سازمانی از مدلبه همین دلیل است که در سال

و  3و لوریرو [1۵]ران حیدری و همکا، حاجی[91] 9لی و کانگ توان بهاند که از آن جمله میموضوعی بهره برده
ها شود که هر یک از آنهای مختلفی اجرا میبر اساس تکنیکسازی موضوعی مدل اشاره نمود. [99]همکاران 
پردازند تا در نتیجه ترکیب موضوعی نهفته در ای نامنظم از مستندات میبندی متون موجود در مجموعهبه خوشه

 . [4۴] شودها هویدا آن میان
سازی موضوعی انجام مدلترین الگوریتم برای متداول [7] 4ها، تخصیص پنهان دیریکلهاز میان این تکنیک

کند یک مجموعه نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این الگوریتم فرض می پژوهشکه در این  [12]است 
که هر یک از طوری ؛ بهاستهای مختلف وع با نسبتاز مستندات متشکل از تعداد محدودی موضیافته غیرساخت

این موضوعات یک توزیع احتمالی بر روی مجموعه ثابتی از کلمات است. بر این اساس، الگوریتم تخصیص 
موضوعات برجسته در نتیجه پردازد تا پنهان دیریکله به تحلیل کلمات موجود در مجموعه متون مورد مطالعه می

سازی این الگوریتم، ابتدا، مطابق رشته هبرای پیاد .[۶]د شوها در هر مستند مشخص و نحوه توزیع آن
های پویا در ارتباط بوده و تا ابتدای سال زبان که با موضوع قابلیتانگلیسی نشریاتهای وجوی زیر، مقالهجست
عنوان مجموعه مستندات اند، بهآوساینس یا اسکوپوس نمایه شدههای وبدادهمیالدی در یکی از پایگاه 9۴12

 . شدوری مورد بررسی گردآ
کننده و منعکس شودهای اصلی آن محسوب میچکیده یک پژوهش عصاره یافته با توجه به اینکهسپس، 

عنوان مجموعه متون مورد نیاز برای تحلیل شده بههای مستندات گردآوری، چکیدهاستنکات برجسته آن مطالعه 
نشریات های وجو به مقالهرآیند جستکاوی در نظر گرفته شد. شایان ذکر است که دلیل محدود کردن فمتن
آوساینس و اسکوپوس تضمین داده وبزمان از دو پایگاهها و علت استفاده هماطمینان از کیفیت پژوهش علمی

سازی مستندات توان مراحل مختلف گردآوری و آمادهمی 1شکل . در استشده جامعیت مجموعه داده گردآوری
بر اساس استراتژی  ایدادهوجوی پایگاهکند که در نتیجه جستاین شکل بیان می مورد نظر را مالحظه نمود.

شده شناختی مستندات بازیابیاطالعات کتاب از ذخیرهس د. اما پسند بازیابی ش ۵۶4۴تعداد  ،در ابتدا، شدهتوصیف
 ،شدتر ذکر طور که پیشکه همان مورد رسید 49۴۶به ها فاقد چکیده، تعداد آن و حذف اسناد تکراری یا موارد

 .سازی موضوعی در نظر گرفته شدمجموعه متون نهایی برای انجام مدل یکشان چکیده
 

                                                                                                                                                 
1 topic modeling 

9 Lee & Kang 

3 Loureiro 

4 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
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 های پویاهای مرتبط با موضوع قابلیتوجوی مورد استفاده برای بازیابی پژوهشرشته جست

 
سازی شده، اقداماتی نظیر یکسانآوریسازی مجموعه متون جمعپردازش و پاکمنظور پیشدر مرحله بعد، به

ریشه با گذاری، حذف کلمات زائد و ادغام کلمات همحروف بزرگ و کوچک کلمات، حذف اعداد و عالئم نقطه
لیل و بالتبع منجر به بهبود کیفیت چنین اقداماتی منجر به بهبود کیفیت متون مورد تحیکدیگر صورت پذیرفت. 

، کلمات فاقد ارزش کافی بر [9۴]و همکاران  1عالوه بر این، با پیروی از روش جیانگ. شودنتایج حاصله می
 ند تا کیفیت نتایج حاصل بهبود یابد. شدشناسایی و حذف  IDF-TF9اساس شاخص 

بر گذاری کلمات در حوزه پردازش متن است که های ارزشترین شاخصشدهاین شاخص یکی از شناخته
مستندات سازی متن در مشخصهکلمه  تأثیرگذاریبرای میزان  یک امتیاز ،هر کلمه اساس دفعات رخداد و تکرار

ن کلمات فاقد ارزش عنوانمایند، بهمیکه کمترین امتیاز را کسب را کلماتی  ،نسبت داده و بر این اساس به آن
، ابتدا lda3نویسی پایتون و بسته در مرحله آخر، با استفاده از زبان برنامه. حذف گردنددر نهایت تا  کندمعرفی می

سازی مجموعه متون تعیین و سپس، مدل [13] 4تعداد موضوعات بهینه بر مبنای رویکرد گریفیس و استیورز
 شدهایی از کلمات ظاهر قدام، گروهدر نتیجه این امدنظر بر اساس الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله انجام شد. 

  ها مشتمل بر یک توزیع احتمالی از مجموعه کلمات مستندات هستند.که هر یک از آن
غالب گر زمینه موضوعی نسبت احتمال را دارند، نمایان نیشتریها، کلماتی که بطبیعتاً، در هر یک از این گروه

شایان ذکر است که پس از شناسایی ساختار  گردند.آن گروه بوده و منجر به شناسایی موضوعات برجسته میدر 
استفاده شد تا روند زمانی موضوعات  [97] ۵موضوعی مجموعه متون مورد مطالعه، از روش سان و یین

شده در مستندات موضوعات شناسایی یاحتمال هاینسبتاین روش از  حاصل شود. شده نیزشناخته
یک موضوع خاص در مجموعه مستندات مربوط  یاحتمال هاینماید تا میانگین نسبتاستفاده میشده سازیمدل

طی خاص را  به آن موضوعتوان روند انتشار مستندات مربوط بدین ترتیب میبه یک سال خاص را محاسبه کند. 
 نمود.و معرفی شناسایی های مختلف سال

 

                                                                                                                                                 
1 Jiang 

9 Term Frequency-Inverse Document Frequency 
3 http://pythonhosted.org/lda/ 
4 Griffiths & Steyvers 

۵ Sun & Yin 

(TITLE OR ABSTRACT OR KEYWORDS = (“dynamic capabilit*”)) AND 

(DOCUMENT TYPES = Journal Article) AND (LANGUAGE = English) 

http://pythonhosted.org/lda/
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 هاداده یسازو آماده یمراحل مختلف گردآور. 1شکل 

 
 هایافتهها و تحلیل داده .4

است. این  شدهارائه  3جدول در های پویا حوزه قابلیتسازی موضوعی مشخصات موضوعات حاصل از مدل
و سهم  ین احتمال در هر موضوعهر موضوع، کلمات معنادار با بیشترانتخابی برای مشخصات مشتمل بر عنوان 

  .استهر موضوع از تعداد کل مستندات 
قضاوت محققین  وترین کلمات متعلق به آن موضوع در این جدول، عنوان هر موضوع بر اساس محتمل

، اندهظاهر شددر جدول شکل ریشه خود عنادار با بیشترین احتمال که بهاست. در هر موضوع، کلمات م شدهتعیین 
 .انددهشموضوع گزارش خود در آن ترتیب نسبت احتمال به

 
 های پویاحوزه قابلیت یموضوع یسازمشخصات موضوعات حاصل از مدل. 3جدول 

 سهم از مستندات کلمات معنادار با بیشترین احتمال عنوان #

 ,perform, capabl, firm, market, relationship, effect, orient عملکرد بنگاه 1
posit, custom, resourc 

۵79 (۶/13%) 

 ,manag, implic, practic, use, capabl, develop, model سازمانیپیامدهای  9

organis, compani, process 
3۵3 (4/۸%) 

 ,organis, chang, capabl, process, learn, develop, project تغییر سازمانی 3

strateg, adapt, routin 
424 (7/11%) 

 ,theori, literatur, framework, strateg, base, concept نظری چارچوب 4

develop, approach, organis, perspect 
۵11 (1/19%) 

 ,competit, firm, advantag, busi, capabl, valu, strateg مزیت رقابتی ۵

sustain, model, environ 
3۵7 (4/۸%) 

 ,technolog, allianc, industri, perform, effect, invest, level اتحاد فناورانه ۶

experi, product, posit 
39۵ (7/7%) 

 ,innov, servic, product, technolog, new, develop, process نوآوری محصول/خدمت 7

capabl, firm, industri 
9۸۸ (۸/۶%) 

 ,innov, perform, sme, relationship, model, firm, enterpris عملکرد نوآوری ۸

effect, influenc, organis 
92۵ (7%) 

 ,knowledg, network, firm, capac, capit, learn, absorpt شبکه دانش 2

social, develop, organis 
932 (7/۵%) 

 ,intern, firm, market, global, develop, capabl, internation المللیبازار بین 1۴

ventur, institut, countri 
93۴ (۵/۵%) 

 ,inform, public, technolog, busi, improv, social, govern فناوری اطالعات 11

system, hospit, servic 
1۵۸ (۸/3%) 
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 ,suppli, chain, sustain, supplier, environ, manag, practic زنجیره تأمین 19

resili, logist, integr 
1۶1 (۸/3%) 

 
است. در  شدهموضوعی این حوزه ارائه های پویا یا نقشه فاصله بیننقشه موضوعی حوزه قابلیت 9شکل در 

ها . اندازه هر یک از این دایرههستندشده شناساییشود که نماد موضوعات تعدادی دایره مالحظه می ،این شکل
 دهد. یوع موضوع مربوطه در میان مستندات را نمایش میمیزان ش
 

 
 ایپو یهاتیحوزه قابل ینقشه موضوع .9شکل 

 
توان تخمین زد که هر موضوع تقریباً چند بر اساس راهنمای موجود در گوشه سمت چپ و پایین شکل می

ای از ها، استعارهداده است. همچنین فاصله میان این دایرهشده را به خود اختصاص درصد از کل مستندات بررسی
  شود.ارتباط میان موضوعات تلقی می

های پویا قابل مالحظه است. در این ترین واژگان متعلق به حوزه قابلیتنیز پرتکرارترین و مهم 4جدول در 
گذاری کلمات ها برای ارزشترین سنجهکه یکی از اصلی TF-IDFترین واژگان بر اساس شاخص جدول، مهم

توصیف مختصر و کلی  اند. در ادامه این بخش،شود، شناسایی و گزارش شدهدر حوزه پردازش متن محسوب می
 از هر موضوع ارائه شده است.

 
 های پویاترین واژگان حوزه قابلیتپرتکرارترین و مهم .4جدول 

 ترین واژگانمهم پرتکرارترین واژگان

ر
 تبه

 TFامتیاز  واژه
ر
 تبه

 TF-IDFامتیاز  واژه

1 firm ۵2/7۵ 1 innov 7۸/۵4 

9 capabl 1۸/۵۶ 9 capabl 91/4۵ 

3 innov 42/47 3 perform ۸1/41 

4 studi 19/44 4 firm 3۴/4۴ 

۵ perform ۴۵/44 ۵ knowledg 34/32 

۶ manag ۴7/43 ۶ market ۸7/3۵ 

7 research 43/4۴ 7 resourc 29/34 
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۸ develop 42/3۸ ۸ technolog ۶2/39 

2 resourc ۸7/31 2 busi 1۵/31 

1
۴ 

knowledg 34/3۴ 
1

۴ 
organiz 7۸/3۴ 

 
ترین موضوع در سازی موضوعی، موضوع عملکرد شایعبنا بر نتایج حاصل از مدل: عملکرد بنگاه. 1موضوع 
 نظریهتوان بیان نمود که از یک طرف . در توضیح این شیوع میدشوهای پویا قلمداد میتی قابلیتحوزه مطالعا

ها در محیط برای نحوه کسب مزیت رقابتی توسط برخی از بنگاههای پویا با انگیزه ارائه یک توضیح بهتر قابلیت
ترین متغیر دائماً در حال تغییر متولد شده و از طرف دیگر نیز در مطالعات حوزه مدیریت راهبردی، عملکرد اصلی

یعی طب قرار گرفته است. بنابراین کردن مفهوم مزیت رقابتی مورد استفادهمنظور عملیاتیای است که بهوابسته
 صورت مستقیماند، بههای پویا اقدام نمودهتوجهی از محققانی که به پژوهش پیرامون قابلیتاست که تعداد قابل

 ند.زپرداببنگاه  عملکرد یا برهای پوقابلیت نحوه تأثیرگذاریبررسی تجربی به 
نشان از آن دارد که  ستقلی تحت عنوان پیامدهای سازمانیظهور موضوع م. : پیامدهای سازمانی2موضوع 

ها بلیت، تشریح پیامدهای عملیاتیِ این نوع از قاوه بر پرداختن به مبانی نظریهای پویا، عالدر ادبیات قابلیت
نتایج  عبارت دیگر،به است.  اهمیت داشته ها نیزخصوص برای متخصصان شاغل در آنو به هابرای سازمان

صرفاً نظری  پژوهش هاسازمانی در کنار  پژوهش هاپویا، جریان  هایدر حوزه قابلیتدهد که حاصل نشان می
و بهتر ابی به مزیت رقابتی ای که با هدف و انگیزه دستیپیرامون نظریه از مطالعاتالبته پررنگ بوده است. بسیار 

 ها و بهبودرود که همت خود را در مسیر تعالی واقعی سازمانارائه شده است، جز این نیز انتظار نمی عملکرد برتر
 .وکارها مصروف نموده باشندعملیاتی کسب
شود که های سازمانی اطالق میهای پویا به آن دسته از قابلیتقابلیت . تغییر سازمانی.3موضوع 

خصوص توانمندی ایجاد تغییر در پایگاه منابع بنگاه را داشته باشند. بر همین اساس، موضوع تغییر سازمانی )به
ها، ن نوع از قابلیت. در ادبیات مرتبط با ایاستهای پویا شده با دیدگاه قابلیتموضوع تغییر راهبردی( کامالً عجین

گیرد تا در نتیجه آن مزیت شدت در حال تغییر صورت میسرعت و بهتغییر سازمانی با هدف انطباق با محیط به
 .شودرقابتی پایدار و عملکرد بلندمدت مطلوب برای بنگاه حاصل 

، دیدگاه، نظریههای اش با عنوانهای پویا که در ادبیات مربوطهقابلیت نظری. . چارچوب4 موضوع
وکار و های مختلف حوزه کسبیک نظریه برجسته سازمانی است که زمینه شود،رویکرد، چارچوب و ... یاد می

مطرح در  هایترین پرسشگویی به اصلیاین دیدگاه با هدف پاسخقرار داده است.  تحت تأثیرشدت مدیریت را به
 ،همچنینتوسعه یافته است.  داشتن آن،و پایدار نگه، یعنی چگونگی کسب مزیت رقابتی زمینه مدیریت راهبردی

شش خألها و مدعی پو و را به چالش کشیده معاصرهای نظریه مفروضات ،خود مبانی جدیدبر اساس  این نظریه
های پویا مملو از مناقشات نظری پیرامون مفهوم، ادبیات قابلیتبر این اساس،  .ها بوده استهای آنضعفجبران 

های ، روندها و جریاننظریهگیری و تکامل های نظری، طرز شکل، پیشینه و ریشهنظریوضات مبانی و مفر
وضوع مستقل در این سازی موضوعی، یک مدر نتیجه مدل لذا گشته است. نظریپیامدهای و  نظری مرتبط

 .نظری برای آن انتخاب شده است که عنوان چارچوب هشدخصوص ظاهر 
سازی ظاهرشدن موضوع مزیت رقابتی در میان موضوعات حاصل از مدل . مزیت رقابتی.5موضوع 

که  های پویا آن استلی دیدگاه قابلیتبینی بود. ادعای اصاز قبل قابل پیش های پویاحوزه قابلیتموضوعی 
تر از خود پاسخ مناسبی برای چگونگی کسب مزیت رقابتی در محیط دائماً در حال تغییر ارائه نظریات پیش
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 1محوربه دیدگاه منبع راهبردیهای پویا همه توجهات در زمینه مدیریت اند. تا قبل از طرح رویکرد قابلیتهنکرد
شکل  راهبردیتدریج پارادایم جدیدی در ادبیات مدیریت معطوف بود؛ اما پس از طرح این رویکرد جدید، به

یا  و نه منابع سازمانی را؛ داندها میبنگاهیت رقابتی توسط های سازمانی را منشأ اصلی کسب مزگرفت که قابلیت
خصوص مزیت آوردن مزیت رقابتی بهدستهای سازمانی را نیز در کنار منابع سازمانی برای بهحداقل آنکه قابلیت

 .پنداردرقابتی پایدار کامالً ضروری می
آن را  توانمیهایی است که ها از جمله توانمندییک بنگاه با سایر بنگاه 9اتحادِ . اتحاد فناورانه.6موضوع 

تواند به کشف های دیگر میکه یک بنگاه از طریق اتحاد با بنگاه چرا. یک قابلیت پویا در نظر گرفت عنوانبه
آن  گربیانو فناوری های اتحاد رخدادی عبارتهمبپردازد. خود موجود  هایایی داراییبازآرهمچنین منابع جدید و 

های فناورانه مانند توسعه های مختلف بیشتر با انگیزهها و بنگاههای پویا، اتحاد سازمانقابلیت پیشینه که در  است
پایه مطرح و مورد های فناوریها و بنگاهیک فناوری خاص یا تولید یک محصول ویژه و عمدتاً میان سازمان

 توجه بوده است. 
خصوص در گیری اتحادهای راهبردی، بهمهم برای شکل هایپیشران ی ازدستیابی به فناوری یک ،در واقع

مدیریت اتحاد را بر این اساس، د. شوها محسوب میگذاران آنصنایع تولیدی محصوالت و در میان سرمایه
تأسیس پایه و تازهاوریهای فنتوسعه سازمانرشد و های پویایی محسوب نمود که امکان توان یکی از قابلیتمی

 نماید.را فراهم می
ترین نوآوری مهم ، واژه(4جدول ) کاویمطابق نتایج حاصل از متن . نوآوری محصول/خدمت.7موضوع 

های بنگاه و قابلیت، سومین واژه پرتکرار پس از واژه این واژه همچنین. استشده متون بررسیواژه در مجموعه 
ترین طور قطع یکی از برجستهو ارقام نشان از آن دارد که نوآوری به اعداد. این استشده ن پردازشدر میان متو

های پویا را ایجاد تغییر و تحول رود. اگر رسالت اصلی قابلیتشمار میهای پویا بهمفاهیم جاری در حوزه قابلیت
بندی د و بازپیکرههایی که در پی تجدیدر پایگاه منابع سازمانی بدانیم، در این صورت اهمیت آن دسته از نوآوری

مفهوم نوآوری از ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عنصر سوم از سازه  رسد.نظر میمنابع بنگاه هستند، بدیهی به
عنوان یک توان بههمچنین قابلیت نوآوری را میمنابع، برخوردار است. مجدد بندی پیکره های پویا، یعنیقابلیت

های پویا، موضوع برجسته و مستقلی در ارتباط قابلیت پیشینه است که در به همین خاطر قابلیت پویا معرفی نمود. 
 در موضوع حاضر نوآوریمفهوم  ،سازی موضوعیمدل  با توجه به نتایجبا مفهوم نوآوری خودنمایی کرده است. 

 های فنی و فناورانه تمرکز داشته است.نوآوری در محصول، خدمت، فرآیند و همچنین نوآوری بیشتر بر
تا قبل از این موضوع، با دو موضوع مهم مواجه بودیم که هر یک مستقالً به  . عملکرد نوآوری.8وضوع م

 7)عملکرد بنگاه( و موضوع  1پرداختند. این دو موضوع عبارتاند از: موضوع موضوعات عملکرد و نوآوری می
کاوی، موضوع ، بنا بر نتایج متنشدتر در توضیح این دو موضوع بیان )نوآوری محصول/خدمت(. چنانچه پیش

 ترین موضوع در ایننوعی مهمهای پویا و موضوع نوآوری نیز بهقابلیت پیشینه ترین موضوع در عملکرد شایع

ها نیز خود را در سایر موضوع ،رود که مفاهیم مرتبط با این موضوعات. بنابراین انتظار میشودتلقی میپیشینه 
آیی موضوع مستقل و برجسته نیز از ترکیب نوآوری و عملکرد پدید آمده است. همنشان دهند. حال آنکه یک 

های مرتبط با موضوع حاضر بیشتر به که پژوهش گونه تفسیر نمودتوان اینکرد را مینوآوری و عمل
 اند.داختهها پرها یا بنگاهعنوان یک قابلیت پویا و بررسی تأثیر آن بر عملکرد سازمانکردن نوآوری بهعملیاتی

                                                                                                                                                 
1 Resource-based View 

9 Alliance 
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با چند مفهوم  ذیل این عنواندهد که در سازی موضوعی نشان مینتایج مدل . شبکه دانش.9موضوع 
. در خصوص نحوه ارتباط این 9و سرمایه اجتماعی 1برجسته مواجه هستیم: دانش، شبکه، یادگیری، ظرفیت جذب

ترین منابع دانش یکی از مهم. ارائه شده استی اتها در ادامه توضیحرخدادی آنمفاهیم با یکدیگر و چرایی هم
بندی شود. البته برخی اوقات خود دانش های پویا تجدید و بازپیکرهبایست از طریق قابلیتسازمانی است که می

سازی . در این خصوص، شبکهشودنیز همانند یک قابلیت پویا عمل نموده و موجب تحول پایگاه منابع بنگاه می
ها، سازیآمده از این شبکهدست؛ چراکه در نتیجه سرمایه اجتماعی بهاستیگر بسیار حائز اهمیت ها با یکدبنگاه

شان منتقل شان به اشتراک گذاشته شده و دانش جدیدی به داخلهای عضو شبکه در میانمنابع دانشی سازمان
شان از منابع مندیهد. در این میان اما سطح یادگیری و ظرفیت جذب اعضای شبکه در میزان بهرشومی

 کننده است.شده بسیار تعیینتسهیم
موضوع حاضر غالباً متضمن مفاهیمی است که در ارتباط با حوزه مدیریت المللی. . بازار بین11موضوع 

های دائماً در گویی به نیاز مواجهه با محیطهای پویا در پی پاسخقابلیت نظریهاساساً  .گیرندالمللی قرار میبین
  .ه استشد امروزی ارائه وکارهایحال تغییرِ کسب
ن کاماًل برند. بنابرایهای زیادی رنج میها و پویاییمعموالً از آشفتگی مرزیالمللی و برونبازارهای بین
های پویای دنبال ایجاد قابلیتشدت بهگستر و یا چندملیتی بهنالمللی، جهاهای بینسازمان طبیعی است که

از یک  هاسازی در بنگاهانیسازی و جهالمللیجهانی در درون خود باشند. به بیانی دیگر، ظهور روندهای بین
ب کارگیری چارچوسمت بهیافتن رقابت در بازارهای خارجی از طرف دیگر، توجهات زیادی را بهطرف و نیز شدت

 الملل معطوف نموده است.های بینهای پویا در حوزهقابلیت
مدیریت فناوری اطالعات و  در ارتباط با حوزهعمدتاً موضوع حاضر  . فناوری اطالعات.11موضوع 

شده به خود، از کل مستندات بررسی %3.۸گیرد. این موضوع با اختصاص های اطالعاتی قرار میسیستم
. به همین خاطر مسائل شودسازی موضوعی محسوب میترین موضوع در میان موضوعات حاصل از مدلکوچک

تواند برای می های اطالعاتی،های پویای سیستمقابلیتهای پویای فناوری اطالعات و ، یعنی قابلیتمرتبط با آن
هر یک از این مسائل که حجم  ،توجه باشد. در واقعجالبخاص و بسیار  های پویاوزه قابلیتمحققان فعال در ح

د روشمار میدر این ادبیات به ایحاشیهموضوعی  تصاص داده است،های پویا را به خود اخکمی از ادبیات قابلیت
 .ثیر قرار دهدتحت تأهای پویا را روندهای آتی حوزه قابلیت مکن استکه م

های پویا قابلیت نظریهحوزه مدیریت زنجیره تأمین و عملیات تأثیر شگرفی از . زنجیره تأمین. 12موضوع 
. این موضوع همانند موضوع قبلی حجم کمی از مستندات استپذیرفته است که موضوع حاضر متعلق به آن 

دهد که در سازی موضوعی نشان میشده را به خود اختصاص داده است. بررسی نتایج حاصل از مدلبررسی
مطالعات مرتبط با موضوع حاضر، مسائل مربوط به زنجیره تأمین، عملیات، لجستیک، تولید و ساخت غالباً با 

اند. با توجه به رسالت اصلی دیدگاه ، یکپارچگی، چابکی و انعطاف همراه شده3آوریمفاهیمی نظیر پایداری، تاب
در پرداختن به این مباحث، کسب مزیت  گرانپژوهشهای پویا، کامالً مشخص است که انگیزه اصلی قابلیت

های پویای دائماً در حال تغییر بوده است؛ همان مزیت رقابتی که ریشه در قابلیت هایرقابتی پایدار در محیط
 باشد.زنجیره تأمین و عملیات داشته 
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های پویا لیتشده در حوزه قابها در هر یک از موضوعات شناساییروند انتشار سالیانه پژوهش 3شکل در 
نیز با توجه  ی سال انتشار، محور عمودی موضوع و رنگ هر سلولطوری که محور افقاست؛ به نمایش درآمدهبه

توان تشخیص داد به این ترتیب می د.دهتعداد مستندات را نشان می ،شکلشده در سمت راست ارائه به راهنمای
دهد که این شکل نشان میکه در هر سال، در ارتباط با هر موضوع چند مقاله پژوهشی منتشر شده است. 

های اخیر برخوردار شده در بخش قبلی از یک روند صعودی در سالصورت کلی تمامی موضوعات توصیفبه
( و برخی دیگر دارای نوسانات ۶ها نوسانات زیاد داشته )مثل موضوع ها، برخی از آناین سالطی اند. البته در بوده

سمت موضوع به 1که با حرکت از موضوع  استمشاهده این نکته قابل 3شکل در (. 1۴اند )مثل موضوع کم بوده
 اگرهمچنین یابد. کاهش مینسبتاً طور کلی از حجم مستندات کاسته شده و نرخ رشد موضوعات نیز به 19

ل سرعت رشد عنوان موضوعی در نظر بگیریم که طول عمر کوتاهی داشته و در عین حاموضوع نوظهور را به
عنوان یک موضوع )یعنی موضوع عملکرد نوآوری( را به ۸توان موضوع دارد، در این صورت می بسیار زیادی

های زمانی ( نیز در دوره1نی موضوع های پویا معرفی نمود. خود موضوع عملکرد بنگاه )یعنوظهور در حوزه قابلیت
 توجهی برخوردار بوده است.مختلف از نرخ رشد قابل

 

 
 های پویاروندهای موضوعی حوزه قابلیت .3شکل 

 
 و پیشنهادگیری نتیجه .5

شده در نشریات ارائهاثر  بیش از چهار هزاردر این مطالعه، چکیده مربوط به  ،گونه که مالحظه شدهمان
، با استفاده از هستندهای پویا که در ارتباط با حوزه قابلیتهای معتبر علمی دادهشده در پایگاهنمایهانگلیسی 

کاوی رود، مورد متنشمار میسازی موضوعی بهترین الگوریتم مدلالگوریتم تخصیص پنهان دیریکله که متداول
آمد. منظور از  دستهای پویا بهموضوعی و روند موضوعی حوزه قابلیت قرار گرفت. در نتیجه این اقدام، ساختار

سازی موضوعی نمایان های پویا است که در نتیجه مدلموضوع برجسته در حوزه قابلیت دوازدهساختار موضوعی، 
 . استهر یک از این موضوعات و منظور از روند موضوعی نیز روند انتشار مستندات علمی مرتبط با  شد

. مزیت ۵نظری،  . چارچوب4. تغییر سازمانی، 3، . پیامدهای سازمانی9ملکرد بنگاه، . ع1ند از: عبارت اتوعموض
المللی، ر بین. بازا1۴. شبکه دانش، 2. عملکرد نوآوری، ۸. نوآوری محصول/خدمت، 7. اتحاد فناورانه، ۶رقابتی، 

بیان نمود که از میان این موضوعات،  آمدهتدسهب. زنجیره تأمین. روند موضوعی 19. فناوری اطالعات و 11
رود و همچنین سایر شمار میهای پویا به)یعنی عملکرد نوآوری( یک موضوع نوظهور در حوزه قابلیت ۸موضوع 
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از را یک توصیف بصری  4در همین راستا، شکل  اند.های اخیر داشتهموضوعات نیز روند رو به رشدی در سال
 دهد. نشان می های پویاژوهشی حوزه قابلیتد پساختار دانشی و رون

شود که نماد موضوعات . در این شکل، تعدادی دایره مالحظه میاست 3ساختار این شکل دقیقاً مشابه شکل 
ها میزان شیوع موضوع مربوطه در میان مستندات را نمایش . اندازه هر یک از این دایرههستندشده شناسایی

توان تخمین زد که هر موضوع تقریباً موجود در گوشه سمت چپ و پایین شکل میدهد. بر اساس راهنمای می
ها، شده را به خود اختصاص داده است. همچنین فاصله میان این دایرهچند درصد از کل مستندات بررسی

چپ  شود. رنگ دوایر نیز بر اساس راهنمای موجود در گوشه سمتای از ارتباط میان موضوعات تلقی میاستعاره
نشانگر  ترطوری که دوایر پررنگهب دهد؛تباط با هر موضوع را نشان میدر ارمقاالت  نرخ میانگین انتشار ،و باال
ای هدر حوزه قابلیت وری کمترهای موضوعی با بهرههزمینشانگر ن تررنگتر و دوایر کمهای موضوعی فعالحوزه

 های پویا است.نگر از ادبیات قابلیتای کلدربردارنده یک نم 4شکل خالصه آنکه  .پویا هستند
 

 
 های پویانمایی از ساختار دانشی و روند پژوهشی حوزه قابلیت .4شکل 

 
های پویا بهره کاوی برای ترسیم ساختار موضوعی حوزه قابلیتتنها پژوهشی که مانند مطالعه حاضر از متن

های عنوان موضوعات اصلی حوزه قابلیتموضوع را به 13ها آن .است [37]عه ویلدن و همکاران برده است، مطال
بازار، عملکرد و خلق ها، مزیت رقابتی، یادگیری، روالوضوعات، موضوع اتحاد، اند. از میان این مپویا معرفی نموده

موضوعات دیگری  این محققان اما رند.دا توجهیشده در پژوهش حاضر قرابت قابلفناوری با موضوعات شناسایی
اند شناسایی نموده ها و منابعهای پویا، ریزبنیانرا نیز نظیر دوسوتوانی، فرآیندهای شناختی، توانمندسازهای قابلیت

شده و های استفادهگوریتمبودن التوان در متفاوتعلت این اختالف را می. ندانشده پدیدارکه در پژوهش حاضر 
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های منظور مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعاتی که از روشاما به ود.وجو نمشده جستحجم متون بررسی
 اشاره نمود. [1۴]و فرناندز و همکاران  [3۶]های ووگل و گوتل توان به نتایج پژوهشاند، میدیگر استفاده نموده
فناوری، نوآوری، تغییر، یادگیری، های پژوهش حاضر موضوعات با یافته گرانپژوهشهای این وجه اشتراک یافته

گیرد. عالوه را در بر میهای راهبردی و قابلیتجذب  هایقابلیت ی،دانشهای های دیجیتال، قابلیتقابلیت اتحاد،
منابع و ادغام عمودی،  ها،اکتسابها، ریزبنیان ،دوسوتوانیها موضوعات دیگری را نیز مانند بر این موضوعات، آن

حاضر پژوهش  میان نتایجاند که در های پویا شناسایی نمودهعنوان موضوعات اصلی حوزه قابلیتبهها قابلیت
 .قابل مالحظه نیستند

های پویا برای نظرات خبرگان حوزه قابلیت امکان استفاده ازترین محدودیت پژوهش حاضر آن است که مهم
شده فراهم ن موضوعی با اتکاء به متون بررسیناویبازبینی و تفسیر نتایج حاصل از شناسایی ساختار و روند ع

به  مصاحبهسازی موضوعی را در قالب پرسشنامه یا نتایج مدل توانمی عنوان یک مطالعه تکمیلیبه. نبوده است
تر سازی متقنبرای دستیابی به تفسیر و مفهومها تا از بازخورد تخصصی آن نمودخبرگان این حوزه عرضه 

  .شدمند بهره
عی در مقایسه با سازی موضوکاوی و روش مدلعالوه بر این، شایان ذکر است که استفاده از رویکرد متن

ای را فراهم نگرانهمند، بینش کلفراترکیب و مرور نظامهای روشهای مروری متداول مانند گیری از رویکردبهره
در واقع، نوع روش تحلیل  .شودحسوب میم هامحققان محدودیت این نوع از تحلیل آورد که از دید برخیمی

ارائه تمام جزئیات و ظرائف ساختار دانشی و روند  تواننمیچنان است که کاوی آنهای متنمتن بر اساس تکنیک
انتظار دهند، دست میبهو قضاوت خبرگان های مروری کیفی روشچنان که پژوهشی یک حوزه مطالعاتی را آن

مرتفع  قدریوی پرداخته تا محدودیت مذکور بهکاهای متنتوانند به توسعه روشیبنابراین، محققان م داشت.
تحلیل سریع  مانند:) هاستفاده نمایند که مزایای این قسم از تحلیلها او یا آنکه در مواردی از این روش شود

انداز کالن نسبت به ساختار دانشی و روند یک چشم توسعه و های ذهنی، پرهیز از قضاوتحجم عظیمی از متون
 غلبه نماید. هاآنمذکور های بر محدودیتپژوهشی یک حوزه مطالعاتی( 

شود که قلمرو مربوط به هر های پویا پیشنهاد میمند به مطالعه در زمینه قابلیتبه محققان عالقههمچنین 
شده رائهفکیک مورد وارسی دقیق قرار داده تا به ساختار اتشده در پژوهش حاضر را بهیک از موضوعات شناسایی

با توجه به نتایج حاصل،  ،نمایند. در این میان احصاءنیز های زیرین آن را و الیه عمق ببخشند پژوهشدر این 
یان ذکر است که با شا عالوه بر این، .استپرداختن به موضوعات عملکرد و نوآوری از اولویت باالتری برخوردار 

توانند برای دستیابی به این می گرانپژوهشبودن مستندات مرتبط با هر یک از این موضوعات، توجه به محدود
 رند.یگب بهرهسنجی و علمکاوی متن هایهای کیفی نیز در کنار تکنیکاز روش مهم
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