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چکیده
در دهه های اخیر مفهوم قابلیت های پویای ســازمانی و نقش آن در توســعه سازمان ها توجه بسیاری 
از صاحب نظران مدیریت را به خود جلب کرده اســت. نظربه اینکه مطالعات پیشین این حوزه، از حیث 
رویکرد، روش، نقطه تمرکز و دســتاورد، تفاوت های زیادی داشــته و هریک از پژوهشگران از جنبه ای 
متفاوت به این مقوله نگریســته اند، لزوم یکپارچه سازی پژوهش های پیشین و ارائه یک چارچوب برای 
جمع بندی دانش موجود از قابلیت های پویای ســازمانی و درک بهتر و جامع تر مفهوم مذکور ضروری 
به نظر می رســد. در این پژوهش با بررسی مقاالت منتشرشــده از سال 1997 تا 2020 با به کارگیری 
روش فراترکیب، یک چارچوب مفهومی به منظور جمع بندی دانش موجود از مفهوم قابلیت های پویای 
سازمانی ارائه شده است. براساس چارچوب مذکور، پیشران های قابلیت های پویا که شامل پویایی های 
محیطی، فرآیندهای ســازمانی، منابع سازمانی و ویژگی های فردی و رفتاری مدیر است بر مؤلفه های 
قابلیت هــای پویا از جمله قابلیت درک فرصت ها، قابلیت تصاحب فرصت ها، قابلیت ایجاد یک قابلیت، 
قابلیت برقراری ارتباط، قابلیت انعطاف پذیری و قابلیت بازآرایی و نوسازی قابلیت ها تأثیر می گذارند و 

درنهایت منجر به بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها می شوند.
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مقدمه
در شرایط فعلی، عدم اطمینان نسبت به آینده افزایش یافته و محیط کسب وکار بیش ازپیش به دلیل رشد 
ســریع فناوری، افزایش رقابت میان سازمان ها، افزایش تنوع در محصوالت و خدمات و درنهایت تغییر 
در تقاضای مشتریان پیچیده شده است )هیل و روترمل1، 2003(. این پیچیدگی زمینه ساز استهالک و 
ناکارآمدی توانمندی های سازمان شده و با افزایش امکان تقلید توسط سازمان های رقیب، کاهش توان 
رقابت پذیری سازمان را درپی خواهد داشت )بارنی2، 2001(؛ بنابراین سازمان ها نیاز دارند به طور مستمر 
توانمندی و شایســتگی های خود را متناسب با تغییرات محیطی، کارآمد نگه دارند و بقای سازمان را 
تضمین کنند )هلفت3 و همکاران، 2007؛ ویلهلم4 و همکاران، 2015(. دراین راستا قابلیت های پویا یکی 
از عواملی است که می تواند در این شرایط بقای سازمان را تضمین نماید. قابلیت های پویا در مفهوم عام، 
توانایی سازمان برای ادغام، ایجاد، تبدیل و به روزسازی توانمندی ها و شایستگی های داخلی و خارجی 
برای فائق آمدن بر تحوالت محیط پیرامون سازمان است و به بیان دیگر الگوهایی از فعالیت های سازمانی 
محسوب می شــود که برای پیکره بندی مجدد، بازخلق و بهبود اثربخشی توانمندی ها، شایستگی ها و 
منابع ســازمان متناسب با محیط مورداســتفاده قرار می گیرند )آیزنهارت و مارتین5، 2000؛ لمپل و 

شیمس6، 2003؛ زولو و وینتر7، 2002(.
درحال حاضر، توجه به قابلیت های پویا به دو دلیل اهمیت یافته اســت؛ اول، به دلیل وجود ُکندی 
و لختی در فرآیندهای ســازمانی و دوم به علت بی توجهی به توسعه منابع انسانی در سازمان ها. ُکندی 
موجود در فرآیندهای سازمانی ناشی از استفاده مجدد از دانش و تجارب منسوخ شده یا توهم در اصول 
موفقیت فعلی و ناتوانی در کنارگذاشتن روندهای ناکارآمد است )پنینگ8، 2013؛ لیائو9، 2009(. ُکندی 
موجود در سازمان ها مانع توسعه قابلیت ها و شایستگی های سازمان ها شده و توانایی این سازمان ها را 
برای درک الزامات، تغییرات، تهدیدات و فرصت های محیطی کاهش داده اســت. ازمنظردیگر، توسعه 
قابلیت های پویا بدون توسعه منابع انسانی سازمان امکان پذیر نخواهد بود. در بسیاری از سازمان ها به دلیل 
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عدم شــناخت نیاز کارکنان، عدم توجه به شایسته ساالری، وجود رویکرد سنتی به حوزه منابع انسانی و 
بی توجهی مدیران به رشــد و تعالی سازمان، به توســعه راهبردی کارکنان به صورت محدود، مقطعی 
و یا ســلیقه ای توجه می شود و این مسئله به ناتوانی ســازمان در بهبود توانمندی ها و شایستگی های 
خود دامــن می زند؛ بنابراین پژوهش پیرامون قابلیت های پویا به صورت بالقوه می تواند لختی و ُکندی 
سازمان ها را کاهش داده و درعین حال می تواند بستری برای توسعه منابع انسانی سازمان فراهم سازد 

)گاراوان1 و همکاران، 2016(.
ازاین رو در ســال های اخیر مطالعات زیادی پیرامون قابلیت های پویا انجام شــده اســت تا عناصر 
آن شناســایی و احصا شــود. در برخی از مطالعات این اعتقاد وجود دارد کــه در موضوع قابلیت های 
پویا به قدری واگرایی زیاد شــده که بعید اســت همگرایی و اجماع پیرامــون این موضوع به وجود آید 
)دی اســتفانو2 و همکاران، 2014(. براین اساس، نظربه وجود داده های ثانویه کافی در پیشینه پژوهش، 
هدف مطالعه حاضر تالشــی برای به کارگیری روش فراترکیب درراستای ارائه یک چارچوب یکپارچه 
برای کمک به شناخت و درک بهتر مفهوم قابلیت های پویای سازمانی است. در بخش های بعدی، ابتدا 
مبانی نظری موضوع تشــریح شــده و پس از بیان اهمیت و ضرورت مسئله، سؤال اصلی پژوهش بیان 
شده است. سپس روش شناسی پژوهش و جامعه آماری و روایی و پایایی آن تشریح شده و پس از آن، 
ارائه یافته های پژوهش و جمع بندی و یکپارچه ســازی آن در دستورکار قرار گرفته است. نهایتاً پس از 

نتیجه گیری، به محدودیت های پژوهش اشاره و پیشنهاداتی برای ادامه مسیر ارائه شده است.

مبانی نظري
پیدایش مفهوم قابلیت های پویا از این موضوع سرچشــمه می گیرد که در ســال های اخیر سازمان ها 
در محیط های پویا با رویدادهای غیرقابل پیش بینی و ناپیوســتگی های پیش بینی نشده روبرو شده اند و 
مزیت های منابع آن ها به سرعت کاهش یافته است )پریم و باتلر3، 2001(. در چنین بستری، شرکت ها 
باید برای ایجاد، تطبیق و پیکره بندی مجدد منابع خود تالش کنند و دراین راســتا ســرمایه گذاری بر 
قابلیت های پویا بهترین راهکار به شمار می آید. قابلیت های پویا شامل درک، تصاحب و ایجاد تغییرات 
موردنیاز برای طراحی و پیاده سازی یک مدل کسب وکار است و سازمان را به سوی فعالیت های کارآمد 
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هدایــت می نماید. قدرت قابلیت های پویای یک ســازمان ســرعت تطبیق منابع ســازمان با نیازها و 
خواسته های مشتریان یا ذینفعان را تعیین می کند. برای کسب این قدرت، سازمان ها باید قادر به درک 
و تصاحب دائمی فرصت ها باشند و همان طور که به رشد خود ادامه می دهند، جنبه ها و فرهنگ سازمان 
را فعاالنه به منظور تشــخیص تهدیدات و بهره گیری از فرصت های جدید تغییر دهند. یک ســازمان با 
قابلیت های پویای قوی قادر خواهد بود که به ایجاد منابع، دارایی ها و قابلیت های عادی بپردازد و آن ها 
را در پاســخ به تغییرات محیطی، مجددا پیکربندی نماید. همچنین بهدلیل اینکه قابلیت های پویای 
قوی، منبعی چندمنظوره منحصربه فرد و با ارزش اســت، می تواند بهعنوان اســاس مزیت رقابتی یک 

سازمان به کار گرفته  شود )تیس1، 2018(.
تعاریف قابلیت های پویا دو جهت گیری کلی دارند؛ برخی از صاحب نظران قابلیت های پویا را به مثابه 
یــک توانایی یا ظرفیت تعریف می کنند و برخی دیگــر آن را در چارچوب یک فرآیند یا روند توصیف 
می کنند )دی استفانو و همکاران، 2014(. در گروه اول تیس و همکاران )1997( قابلیت های پویا را در 
قالب »قابلیت های شرکت در یکپارچه سازی، تولید و پیکربندی مجدد شایستگی های داخلی و خارجی 
برای فائق آمدن بر محیط های متغیر« تعریف کرده اند. زهرا2 و همکاران )2006( نیز قابلیت های مذکور 
را در چارچوب »توانایی پیکربندی مجدد منابع و روال های یک شرکت« معرفی کرده اند. همچنین کیل 
و سینگ3 )2007( بر این باورند که قابلیت های پویا اشاره به توانایی یک سازمان برای تولید، گسترش 
یا اصالح هدفمند منابع یا مهارت های خود دارد. درســوی دیگر و در چارچوب تعریف قابلیت های پویا 
به مثابه یک فرایند، آیزنهارت و مارتین )2000( قابلیت های مذکور را در قالب »فرآیندهایی از شرکت 
که از منابع - برای یکپارچه ســازی، پیکربندی مجدد، بهبــود و واگذاری منابع - برای انطباق و حتی 
ایجاد تغییر در بازار اســتفاده می شــود«، تعریف می کنند. امیت و زوت4 )2001( ریشه این قابلیت ها 
را در فرآیندهای مدیریتی و ســازمانی جستجو می کنند. آراگون-کوریا و شارما5 )2003( نیز آن را در 
چارچوب »مجموعه ای از فرآیندهای مشــخص و قابل شناسایی« توصیف می کنند. به شیوه ای مشابه، 
زولــو و وینتر )2002( نیز معتقدند که یک قابلیت پویا الگویی پایدار و فراگرفته از فعالیت های جمعی 
اســت که ســازمان ها ازطریق آن روال های عملیاتی را برای تأثیرگذاری بهتر به طور نظام مند ایجاد و 
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اصالح می کنند.
در پیشــینه قابلیت های پویا، براســاس دیدگاه دوم یعنی دیدگاه فرایندی، ســه نوع قابلیت پویا 
)تدریجی1، تجدیدکننده2 و احیاکننده3( شناسایی شده است. قابلیت های پویای تدریجی اساساً زمانی 
مطرح می شود که پویایی بسیار کم است؛ چرا که در محیط هایی که سرعت تغییر بسیار ُکند و میزان 
تغییرات محدود اســت، پیکره بندی منابع باید به صورت تدریجی تغییر کند )آمبروسینی4 و همکاران، 
2009(. به بیان دیگر در محیط هایی با پویایی کم، قابلیت های پویای ساده و تکراری برای بهبود مستمر 
و تدریجی منابع کافی هستند )هلفت و همکاران، 2007(. قابلیت های پویای تجدیدکننده برای حفظ 
جریــان منافع در محیط های درحال تغییر بــه کار می روند. قابلیت های مذکور به جای سازگارســازی 
تدریجــی منابع با نیازمندی های محیــط، ماهیت موجودی منابع را تجدیــد می کنند. این قابلیت ها 
به عنوان مزیت های مبتنی بر منابع در محیط های پویا موردنیاز می باشــند و ممکن اســت به سرعت 
ازبین بروند )آمبروســینی و همکاران، 2009(. سرانجام هنگامی که قابلیت های پویای فعلی برای تأثیر 
مناسب بر پایگاه منابع سازمان کافی نیستند، قابلیت های مذکور می بایست احیا شوند. به عبارت دیگر، 
ســازمان باید شیوه ای که براساس آن پایگاه منابع خود را به طور هدفمند ایجاد کرده، گسترش داده و 
یا اصالح می کند را تغییر دهد )هلفت و همکاران، 2007(. در این شرایط، سازمان نیاز به مجموعه ای 
از قابلیت هــای پویا دارد که بر مجموعه قابلیت های پویای موجــود تأثیر بگذارد تا بتواند پایگاه منابع 
خود را با روش های جدید تغییر دهد. این قابلیت های پویای احیاکننده به شرکت اجازه می دهد که از 
شیوه های قبلی تغییر به سمت قابلیت های پویای جدید حرکت کند )آمبروسینی و همکاران، 2009(.

همان طور که از مطالب فوق مشــخص اســت، پیشــینه حوزه قابلیت های پویای سازمانی از چند 
ابهام و ناهماهنگی در آرای صاحب نظران و پژوهشــگران رنج می برد. نخست، هنوز توافقی درخصوص 
تعریف قابلیت های پویا و ماهیت آن وجود ندارد، چنانکه برخی آن را نوعی قابلیت و برخی دیگر آن را 
نوعی فرآیند قلمداد می کنند. دوم، درخصوص ماهیت اقتضائی قابلیت های مذکور و یا چندبُعدی بودن 
آن )ازمنظر تدریجی، تجدیدی و احیاشــونده بودن( نیز تعارضاتی وجود دارد. مجموعه این تعارضات و 
ابهامات، زمینه ساز ایجاد سردرگمی در میان مخاطبان و پژوهشگران این حوزه شده است. دراین راستا، 
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پژوهش حاضر براساس درک از این نیاز شکل گرفته است که برای مطالعه یک مفهوم سازمانی، دستیابی 
به درکی صحیح و یکپارچه و شــناخت ابعاد مختلف آن ضروری می باشد و پیگیری پژوهش های این 
حوزه براساس ابهام موجود، به طور بالقوه ممکن است موجب آسیب هایی نظیر هدردادن منابع پژوهشی، 
دســتیابی به نتایج گمراه کننده و مخصوصاً محروم ماندن سازمان ها از توسعه این قابلیت حیاتی شود. 
دراین راســتا، سؤال اصلی پژوهش حاضر این گونه مطرح شــده است: »چارچوب یکپارچه قابلیت های 

پویای سازمانی کدام است و دربرگیرنده چه مؤلفه ها، پیشران ها و پیامدهایی می باشد؟«.

روش شناسی پژوهش
علی رغم مطالعات گسترده در حوزه قابلیت های پویا، جهت گیری ها و برداشت های متفاوتی از مفهوم و 
مؤلفه های آن وجود دارد و هریک از صاحب نظران از دیدگاه خاصی به این مقوله نگریسته اند. بااین حال 
تالش اندکی برای یکپارچه ســازی ابعاد و عناصر این مفهوم صورت گرفته است. در این مطالعه، سعی 
شــده است بااستفاده از روش فراترکیب، ابعاد مختلف مفهوم قابلیت های پویای سازمان براساس دانش 
موجود به طورکامل بررســی شود. ازآنجایی که هدف کلی این پژوهش، شناسایی پیشران ها، مؤلفه ها و 
پیامدهای قابلیت های پویای ســازمان است، پژوهش از نظر هدف، بنیادی بوده و چون داده ها در این 
پژوهش بدون جهت گیری و دســت کاری جمع آوری شــده اند، مطالعه ذیل پژوهش های توصیفی قرار 
می گیرد. روشــی که در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است، روش فراترکیب باتأکیدبر داده های 
کیفی اســت. هدف فراترکیب ایجاد دانش و تفســیر نتایج از مطالعات پیشــین است )سندلوسکی و 
باروســو1، 2007(. براین اســاس فراترکیب بر مطالعات کیفی متمرکز می شــود و با گزینش مطالعات 
منتخب، به ترکیب تفسیرهای داده های اصلی آن ها می پردازد )زیمر2، 2006(. برای پیاده سازی روش 
از فرآیند هفت مرحله ای سندلوســکی و باروسو )2007( استفاده شده است که شامل مراحل تنظیم 
سؤال های پژوهش، بررسی نظام مند متون، جستجو و بررسی مقاالت مرتبط، استخراج اطالعات مقاالت، 
تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته ها، کنترل کیفیت و ارائه یافته ها می باشد. براین اساس در گام اول سؤاالت 

پژوهش با محوریت پرسش چیستی تدوین شد )جدول 1(.

1 . Sandelowski & Barroso
2 . Zimmer
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جدول 1: سؤاالت پژوهش

چه چیزی؟

پیشران های قابلیت های پویا چیست؟

مؤلفه های قابلیت های پویا چیست؟

پیامدهای قابلیت های پویا چیست؟

در گام دوم )بررســی نظام مند متون( پژوهشــگران به جستجوی نظام مند مقاالت منتشرشده در 
مجالت علمی خارجی با هدف تعیین مقاالت معتبر، موثق و مرتبط پرداختند. ازاین رو با اســتفاده از 
تکنیک بولی1، ترکیبات مختلف کلیدواژه های قابلیت پویا، پیامد، مؤلفه و نتایج2 در پایگاه داده وب آو 
ساینس3 و اسکوپوس4 جستجو و 169 مقاله گردآوری شد. دراین راستا سه شاخص ابتدایی برای انتخاب 
مقاالت اولیه تعیین شــد: 1. نقش محوری مفهوم قابلیت پویای ســازمانی در مقاله، 2. چاپ مقاله در 
ژورنال های حوزه ســازمان و مدیریت با داوری تخصصی و 3. بررسی متغیرها یا مؤلفه های قابلیت های 
پویای سازمانی بااستفاده از رویکرد ساختارگرایانه )عدم اتکای صرف به ادعای نظری(. همچنین باتوجه به 
اینکه هدف از این پژوهش بررسی تمام مقاالت منتشرشده در حوزه قابلیت های پویا است و اولین مقاله 
منتشرشــده در این حوزه مربوط به سال 1997 می باشــد، بنابراین مقاالت منتشرشده در بازه زمانی 
1997 تا 2020 موردمطالعه قرار گرفت. در پژوهش حاضر »مؤلفه« به اجزای تشکیل دهنده قابلیت های 
پویا اشاره دارد، »پیشران« عوامل مؤثر بر قابلیت های پویا را مدنظر قرار می دهد و »پیامدها« به نتایج 

حاصل از وجود قابلیت های پویا توجه دارد.
در گام ســوم )جستجو و بررســی مقاالت مرتبط( عوامل مختلفی نظیر عنوان، چکیده، محتوا و 
کیفیت پژوهش موردبررسی قرار گرفت و مقاالتی که با سؤال و هدف پژوهش تناسبی نداشتند، حذف 
شدند )شکل 1(. شایان ذکر است برای بررسی و تائید کیفیت مقاالت از ابزار حیاتی5 استفاده شده است 
که به 4 عامل جامعه آماری، روش گردآوری داده ها، طرح پژوهش و نتایج مقاالت برای ارزیابی مقاالت 

توجه می کند )گلین6، 2006(. براین اساس نهایتاً 48 مقاله برای مرور در گام بعدی انتخاب شدند.
1 . Boolean
2 . “dynamic AND capabilit*” OR “capability* and (outcome OR factor OR component 

OR result)”
3 . Web of Science
4 . Scopus
5 . CASP
6 . Glynn
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شدند.

شکل 1: فرآیند جستجو و غربال گری مقاالت

در گام چهارم )استخراج اطالعات مقاالت(، پژوهشگران به طور پیوسته مقاالت منتخب و نهایی شده 
را چند بار مطالعه کردند. همچنین داده های مقاله ها اعم از نام نویسندگان، عنوان مقاله، عنوان مجله، 
سال انتشار مقاله، روش پژوهش، جامعه آماری و یافته ها )پیشران ها، مؤلفه ها و پیامدهای قابلیت های 

پویا( گردآوری شد. 

یافته های پژوهش
گام پنجم به تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته ها اختصاص داشــت. هدف فراترکیب، یکپارچه سازی و ادغام 
نتایج مطالعات پیشــین به منظور توسعه مفاهیم جدید است. در این روش ابتدا طبقه بندی کلیه عوامل 
مســتخرج از مطالعات در قالب مضامین پایه در دســتورکار قرار کرفت و سپس مضامین مذکور در قالب 
مفهومی مشابه با برچسب مضامین سازنده تلخیص و دسته بندی شدند. براین اساس مؤلفه ها، پیشران ها 
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جدول 2: پژوهش های انجام شده در حوزه مؤلفه ها، پیشران ها و پیامدهای قابلیت های پویا

منابعپیامدهامنابعپیشران هامنابعمؤلفه ها

کسب قابلیت
به کارگیری قابلیت

ارتقای قابلیت
لی و اسالتر2 پویایی بازارلو1 )2000(

)2007(
پیکره بندی جدید منابع 

و رویه های عملیاتی
سپدا و ورا3 

)2007(

توسعه محصول
تصمیم گیری راهبردی

اتحاد

آیزنهارت و 
مارتین )2000(

منابع دانشی
منابع ملموس
جریان منابع

مک کلوی و 
داویدسون4 

)2009(

عملکرد بلندمدت 
شرکت

لی و اسالتر 
)2007(

قابلیت انطباق
قابلیت جذب
قابلیت نوآوری

پابلو5 و همکاران 
)2007(

وانگ و احمد6 
)2007(

رفتار مدیریتی
سرمایه اجتماعی
دانش سازمانی

آمبروسینی و 
مالیک و کتابه8 عملکرد شرکتبومن7 )2009(

)2009(

سطح فردی 
)سرمایه گذاری روی افراد(

سطح شرکتی 
)سرمایه گذاری درون 

شرکتی(
سطح شبکه ای 

)سرمایه گذاری خارجی(

روترمل و هس9 
)2007(

توانایی مدیر دراستفاده از 
توانمندی و دانش داخلی 

سازمان
پیوندهای خارجی
ُکدگذاری تجربیات

رویه های تکرارشونده

لی10 و همکاران 
آمبروسینی و مزیت رقابتی پایدار)2011(

بومن )2009(

سطح اول )نظام های 
تحلیلی و ظرفیت های 
فردی برای یادگیری، 

درک، فیلتر، شکل گیری 
و سنجش فرصت های 

محیطی(
سطح دوم )ساختارها و 

رویه ها(
سطح سوم )انطباق 
و سازگاری مستمر 

دارایی های ملموس و 
غیرملموس(

فناوری های آموزش مجازیتیس )2007(
ایریس و 
ویکاس11 
)2011(

عملکرد نسبی شرکت ها
درنویچ و 

کریاسیوناس12 
)2011(

یادگیری سازمانی
مهندسی معکوس

انعطاف پذیری تولیدی

مالیک و کتابه 
)2009(

پویایی های محیطی
سازوکارهای یادگیری

نوآوری فناورانه

بارالس- مولینا13 
و همکاران 

)2013(
لی و لیو14 مزیت رقابتی

)2014(

قابلیت پایش
قابلیت شناسایی

قابلیت پیکره بندی مجدد

وو15 و همکاران 
)2012(

سرمایه انسانی
دانش سازمانی

نویس و هالر16 
لین و وو17 عملکرد شرکت)2014(

)2014(
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منابعپیامدهامنابعپیشران هامنابعمؤلفه ها

قابلیت احیاکنندگی
قابلیت نوسازی

مکنن18 و 
همکاران 
)2013(

سن، خودارزیابی، پیوندهای 
مدیریتی و اعتماد 

مدیرعامل

ون دن دریش19 
و همکاران 

)2015(
مزیت رقابتی سبز

لنیدو20 و 
همکاران 
)2015(

قابلیت های شناختی
قابلیت های مدیریتی
قابلیت های سازمانی

اریکسون21 
و همکاران 

)2014(

پیامدهای خارجی
رهبری کارآفرینانه

کمبود منابع

آریفین22 
عملکرد کسب وکار پایدار)2015(

اینان و 
بیتیتسی23 

)2015(

قابلیت درک کردن
قابلیت تصاحب

قابلیت پیکره بندی مجدد

کایندستروم24 
و همکاران 

)2013(
احمد زایدی25 منابع سازمانی

احمد زایدی عملکرد سازمانی)2016(
)2016(

درک فرصت
قابلیت کسب منابع

قابلیت یادگیری سازمانی
قابلیت بازسازی

وانگ و لی26 
فاینشمیت و اعتماد)2013(

فریزر27 )2017(
عملکرد شرکت در سطح 

بین المللی

گلجچی28 
و همکاران 

)2019(

قابلیت درک فرصت ها
قابلیت پیکره بندی مجدد
قابلیت انعطاف پذیری 

فناورانه
قابلیت انعطاف پذیری 

سازمانی

جیائو29 و 
همکاران 
)2013(

لی و همکاران سرمایه اجتماعی
)2018(

قابلیت انطباق
قابلیت نوآوری

دیکسون30 
و همکاران 

)2014(

عوامل مؤثر بر درک 
)فرصت های بیرونی، 
مشتریان، نیازهای 

مشتریان، پویایی های 
نیازهای مشتریان و 
وضعیت منابع بیرونی(

عوامل مؤثر بر تصاحب 
)دامنه عرضه، مفهوم سازی 

راه حل، منفردسازی و 
بخش های مشتری(

عوامل مؤثر بر پیکره بندی 
مجدد )منابع سازمانی و 

اصالحات راه حل(

سول و جبار31 
)2018(

قابلیت ادغام
قابلیت یادگیری

قابلیت پیکره بندی مجدد

لین و وو 
پیتلیس و رهبری مشترک راهبردی)2014(

واگنر32 )2019(

انعطاف پذیری تولیدی
گنچو و 
ویلیس33 
)2014(

نوآوری
چابکی زنجیره عرضه

انطباق پذیری

گلجچی و 
همکاران 
)2019(
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منابعپیامدهامنابعپیشران هامنابعمؤلفه ها

یادگیری سازمانی
بینش مشترک

ادغام میان کارکردی

لنیدو و همکاران 
سرمایه اجتماعی)2015(

فنگ34 و 
همکاران 
)2019(

درک کردن
یادگیری

پیکره بندی

ویلهلم و 
همکاران 
)2015(

دانش
هیدالگو-پناته35 

و همکاران 
)2019(

قابلیت شناسایی فرصت ها
بهره برداری از فرصت ها

وو36 و همکاران 
)2016(

منابع مالی
منابع اطالعاتی
منابع رابطه ای

مونتریو37 
و همکاران 

)2019(

درک کردن
تصاحب
نوسازی

تیس )2016(

فرآیندهای دانش و 
اطالعات، فرایندهای 
تنظیم، برنامه ریزی 
و پیش بینی آینده، 

فرآیندهای پاسخگویی، 
فرآیندهای تصمیم گیری 

مشترک، فرآیندهای 
هماهنگی و تحویل 
مشترک، فرآیندهای 
یادگیری و بهبود، 
فرآیندهای گفتگو، 

جهت گیری ذی نفعان، 
فرآیندهای البی گری، حل 
مسئله مشترک، فرآیند 

همکاری و نشان دادن تأثیر

بست38 و 
همکاران 
)2021(

درک کردن
تصاحب

تغییر شکل

یووا39 و 
همکاران 
)2018(

توسعه فرصت
شبکه سازی

توسعه فناوری
جهانی سازی
دوجانبه گرایی

والنه و 
جانسون40 

)2017(

درک کردن
تصاحب

پیکره بندی مجدد

خان و لو41 
)2018(

قابلیت های شناختی
قابلیت های ساخت
قابلیت یکپارچگی

ژانگ42 و 
همکاران 
)2019(
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منابعپیامدهامنابعپیشران هامنابعمؤلفه ها

قابلیت درک کردن
قابلیت تصاحب

قابلیت پیکره بندی مجدد

ویلدن43 و 
همکاران 
)2019(

1 . Luo
2 . Lee & Slater
3 . Cepeda & Vera
4 . McKelvie & Davidsson
5 . Pablo
6 . Wang & Ahmed
7 . Ambrosini & Bowman
8 . Malik & Kotabe
9 . Rothaermel & Hess
10 . Lee
11 . Iris & Vikas
12 . Drnevich & Kriauciunas
13 . Barrales-Molina
14 . Lee & Liu
15 . Wu
16 . Nieves & Haller
17 . Lin & Wu
18 . Makkonen
19 . von den Driesch
20 . Leonidou
21 . Eriksson
22 . Arifin
23 . Inan & Bititci
24 . Kindström
25 . Ahmad Zaidi
26 . Wang & Li
27 . Fainshmidt & Frazier
28 . Gölgeci
29 . Jiao
30 . Dixon
31 . Saul & Gebauer
32 . Pitelis & Wagner
33 . Genchev & Willis
34 . Feng
35 . Hidalgo-Peñate
36 . Wu
37 . Monteiro
38 . Best
39 . Yeow
40 . Vahlne & Jonsson
41 . Khan & Lew
42 . Zhang
43 . Wilden
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در جمع بندی جدول 2 می توان گفت مؤلفه های قابلیت های پویا شامل »قابلیت درک فرصت ها«، 
»قابلیت جذب«، »قابلیت ایجاد«، »قابلیت شبکه سازی«، »قابلیت انعطاف پذیری« و »قابلیت پیکره بندی 
مجدد« است. »قابلیت درک« مواردی مانند قابلیت پایش محیط، قابلیت شناسایی فرصت ها و قابلیت 
درک فرصت ها را دربرمی گیرد. »قابلیت تصاحب« شامل قابلیت تصرف، قابلیت جذب، قابلیت تصاحب 
و قابلیت کسب منابع می شود. »قابلیت ایجاد« دربرگیرنده قابلیت های ساخت، قابلیت توسعه محصول 
و قابلیت ادغام منابع است. »قابلیت شبکه سازی« برقراری ارتباط، شبکه سازی و اتحاد را شامل می شود. 
»قابلیت انعطاف پذیری« نیز انعطاف پذیری فناورانه، انعطاف پذیری تولیدی و انعطاف پذیری ســازمانی 
را دربر می گیرد. نهایتاً »قابلیت پیکره بندی مجدد« شامل قابلیت انطباق، قابلیت بازسازی و نوسازی و 

قابلیت تغییر شکل و پیکره بندی مجدد می باشد )جدول 3(.
همان طور که از مضامین سازنده مؤلفه های قابلیت های پویا مشخص است، اساس قابلیت های پویا مبتنی 
بر یک نگاه از خارج به داخل است؛ به عبارت دیگر سازمان درطول زمان در خود خصوصیاتی ایجاد می کند 
که بتواند با تشخیص و استفاده از فرصت های بیرونی، کارآمدی قابلیت ها و توانمندی های درونی خود را 
برای بقا و حفظ مزیت رقابتی تضمین کند؛ بنابراین ازیک سو قابلیت درک فرصت ها، تصاحب فرصت ها 
و ایجاد ارتباط به عنوان مؤلفه های بسترساز، فضا را برای تشخیص و استفاده از فرصت ها مهیا می کند و 
ازسوی دیگر قابلیت های ایجاد، انعطاف پذیری، بازآرایی و نوسازی قابلیت ها، به عنوان مؤلفه های تحول آفرین 
به ســازمان کمک می کنند که در فضای ایجادشــده توانمندی ها و فرایندهای خود را به روز نگه دارند.

جدول 3: مضامین سازنده و پایه مؤلفه های قابلیت های پویا

مضامین 
منابعمضامین پایهمضامین سازندهفراگیر

ویا
ی پ

ها
ت 

بلی
 قا

ای
ه ه

ؤلف
م

قابلیت درک 
فرصت ها

وو و همکاران )2012(قابلیت پایش محیط

قابلیت شناسایی 
فرصت ها

وو و همکاران )2012(؛ مکنن و همکاران )2013(؛ 
اریکسون و همکاران )2014(؛ وو و همکاران )2016(؛ 

خان و لو )2018(

قابلیت درک 
فرصت ها

تیس )2007(؛ جیائو و همکاران )2013(؛ کایندستروم 
و همکاران )2013(؛ وانگ و لی )2013(؛ ویلهلم و 
همکاران )2015(؛ تیس )2016(؛ یووا و همکاران 

)2018(؛ خان و لو )2018(؛ ژانگ و همکاران )2019(؛ 
ویلدن و همکاران )2019(
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مضامین 
منابعمضامین پایهمضامین سازندهفراگیر

ویا
ی پ

ها
ت 

بلی
 قا

ای
ه ه

ؤلف
م

قابلیت تصاحب 
فرصت ها

لو )2000(کسب قابلیت

پابلو و همکاران )2007(؛ وانگ و احمد )2007(قابلیت جذب

قابلیت تصاحب
 کایندستروم و همکاران )2013(؛ تیس )2016(؛

  یووا و همکاران )2018(؛ خان و لو )2018(؛
 ویلدن و همکاران )2019(

وانگ و لی )2013(قابلیت کسب منابع

قابلیت ایجاد 
یک قابلیت

ژانگ و همکاران )2019(قابلیت های ساخت

قابلیت توسعه 
آیزنهارت و مارتین )2000(محصول

لین و وو )2014(؛ لنیدو و همکاران )2015(قابلیت ادغام منابع

قابلیت ایجاد 
ارتباط

روترمل و هس )2007(؛ والنه و جانسون )2017(شبکه سازی

آیزنهارت و مارتین )2000(اتحاد

قابلیت 
انعطاف پذیری

انعطاف پذیری 
جیائو و همکاران )2013(فناورانه

انعطاف پذیری 
تولیدی

 مالیک و کتابه )2009(؛ گنچو و ویلیس )2014(؛
 وو و همکاران )2016(

انعطاف پذیری 
سازمانی

اریکسون و همکاران )2014(؛ جیائو و همکاران 
)2013(



81 تدوین چارچوب مفهومی قابلیتهای پویای سازمانی با بهرهگیری از ...

مضامین 
منابعمضامین پایهمضامین سازندهفراگیر

ویا
ی پ

ها
ت 

بلی
 قا

ای
ه ه

ؤلف
م

قابلیت بازآرایی 
و نوسازی 
قابلیت ها

پابلو و همکاران )2007(؛ تیس )2007(؛ وانگ و احمد قابلیت انطباق
)2007(؛ دیکسون و همکاران )2014(

قابلیت بازسازی و 
نوسازی

 مکنن و همکاران )2013(؛ وانگ و لی )2013(؛
 تیس )2016(

مالیک و کتابه )2009(مهندسی معکوس

قابلیت تغییر شکل 
و پیکره بندی مجدد

وو و همکاران )2012(؛ جیائو و همکاران )2013(؛ 
کایندستروم و همکاران )2013(؛ لین و وو )2014(؛ 
ویلهلم و همکاران )2015(؛ یووا و همکاران )2018(؛ 

خان و لو )2018(؛ ویلدن و همکاران )2019(

لو )2000(قابلیت ارتقا

بسیاری از مقاالت موردمطالعه، به عوامل یا متغیرهایی توجه داشتند که معرف پیشران ها یا همان 
عوامل مؤثر بر توسعه قابلیت های پویای سازمانی بودند. در جدول 4، مضامین سازنده قابلیت های پویا در 
حوزه پیشران ها شامل پویایی های محیطی، فرایندهای سازمانی، منابع سازمانی و خصوصیات فردی و 
رفتاری مدیر جمع بندی شده است. پویایی های محیطی شامل نیازهای مشتریان، پویایی بازار، وضعیت 
منابع و فرصت ها و پیامدهای محیطی می باشد. فرایندهای سازمانی دربرگیرنده سازوکارها و فرایندهای 
یادگیــری، فرایندهای کدگذاری تجربیات، فرآیندهای گفتگو، فرایندهای آموزش مجازی، فرایندهای 
تصمیم گیری مشــترک، فرایندهای هماهنگی و تحویل مشــترک، فرایندهای تنظیم، برنامه ریزی و 
پیش بینی آینده و تنظیم جریان منابع است. منابع سازمانی نیز شامل منابع مالی، منابع انسانی، منابع 
سازمانی، منابع اطالعاتی و منابع رابطه ای می شود. سرانجام ویژگی های فردی و رفتار مدیر به پیوندهای 
مدیریتی و بیرونی، اعتماد، ســن، خودارزیابی مدیر، رهبری کارآفرینانه، رهبری مشــترک راهبردی و 

قدرت یکپارچه سازی مدیر برمی گردد.
پیشران های قابلیت های پویا ازمنظر درون ســازمانی یا برون سازمانی بودن آن ها قابل بررسی است. 
همان طور که در این دســته بندی مشخص اســت، در میان این مضامین، پویایی های محیطی، منشأ 
برون ســازمانی دارند و فرایندهای سازمانی، منابع سازمانی و ویژگی های فردی و رفتاری مدیر از درون 
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ســازمان نشأت می گیرند. این مضامین چه از درون سازمان و چه از منابع بیرون سازمان نشأت گرفته 
باشند بر مؤلفه های بسترساز و تحول آفرین قابلیت های پویا تأثیر می گذارند.

جدول 4: مضامین سازنده و پایه پیشران های قابلیت های پویا

مضامین 
منابعمضامین پایهمضامین سازندهفراگیر

ویا
ی پ

ها
ت 

بلی
 قا

ای
ن ه

شرا
پی

پویایی های 
محیطی

سول و جبار )2018(نیازهای مشتریان

لی و اسالتر )2007(پویایی بازار

سول و جبار )2018(وضعیت منابع بیرونی

فرصت ها و پیامدهای 
آریفین )2015(؛ سول و جبار )2018(محیطی

فرایندهای 
سازمانی

سازوکارها و فرایندهای 
یادگیری

بارالس- مولینا و همکاران )2013(؛ بست و 
همکاران )2020(

فرایندهای کدگذاری 
لی و همکاران )2011(تجربیات

بست و همکاران )2020(فرآیندهای گفتگو

فناوری های آموزش 
ایریس و ویکاس )2011(مجازی

فرآیندهای تصمیم گیری 
بست و همکاران )2020(مشترک

فرآیندهای هماهنگی و 
بست و همکاران )2020(تحویل مشترک

فرایندهای تنظیم، 
برنامه ریزی و پیش بینی 

آینده
بست و همکاران )2020(

مک کلوی و داویدسون )2009(تنظیم جریان منابع

گلجچی و همکاران )2019(نوآوری

گلجچی و همکاران )2019(زنجیره عرضه
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مضامین 
منابعمضامین پایهمضامین سازندهفراگیر

ویا
ی پ

ها
ت 

بلی
 قا

ای
ن ه

شرا
پی

منابع سازمانی

احمد زایدی )2016(؛ مونتریو و همکاران )2019(منابع مالی

نویس و هالر )2014(؛ زایدی )2016(منابع انسانی

دانش سازمانی
آمبروسینی و بومن )2009(؛ نویس و هالر 

 )2014(؛ احمد زایدی )2016(؛ هیدالگو-پناته
 و همکاران )2019(

احمد زایدی )2016(؛ مونتریو و همکاران )2019(منابع اطالعاتی

منابع رابطه ای و سرمایه 
اجتماعی

آمبروسینی و بومن )2009(؛ فنگا و همکاران 
)2019(؛ مونتریو و همکاران )2019(

ویژگی های 
فردی و رفتاری 

مدیر

پیوندهای مدیریتی و 
بیرونی

لی و همکاران )2011(؛ ون دن دریش و 
همکاران )2015(

فاینشمیت و فریزر )2017(اعتماد

ون دن دریش و همکاران )2015(سن

ون دن دریش و همکاران )2015(خودارزیابی مدیر

آمبروسینی و بومن )2009(؛ آریفین )2015(رهبری کارآفرینانه

رهبری مشترک 
راهبردی

 آمبروسینی و بومن )2009(؛ پیتلیس و
 واگنر )2019(

قدرت یکپارچه سازی 
لی و همکاران )2011(مدیر

پیرامون پیامدهای قابلیت های پویا نیز پژوهش های مختلفی صورت گرفته است. باتوجه به مباحث 
فوق الذکر و جمع بندی انجام شده در جدول 5 بهبود عملکرد شرکت و درپی آن کسب مزیت رقابتی از 

پیامدهای قابلیت های پویا است.
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جدول 5: مضامین سازنده و پایه پیامدهای قابلیت های پویا

مضامین 
منابعمضامین پایهمضامین سازندهفراگیر

ویا
ی پ

ها
ت 

بلی
 قا

ای
ده

یام
بهبود عملکرد پ

شرکت

عملکرد نسبی شرکت ها
مالیک و کتابه )2009(؛ درنویچ و 

کریاسیوناس )2011(؛ لین و وو )2014(؛ 
احمد زایدی )2016(

عملکرد شرکت در سطح 
گلجچی و همکاران )2019(بین المللی

لی و اسالتر )2007(عملکرد بلندمدت شرکت

اینان و بیتیتسی )2015(عملکرد کسب وکار پایدار

کسب مزیت 
رقابتی

لنیدو و همکاران )2015(مزیت رقابتی سبز

آمبروسینی و بومن )2009(مزیت رقابتی پایدار

پیکره بندی جدید منابع و 
سپدا و ورا )2007(روال های عملیاتی

گام ششــم رویکرد فراترکیبی پژوهش حاضر به بررسی کیفیت پژوهش اختصاص داشت. یکی از 
شــاخص های پایایی پژوهش کیفی، ارزیابی دو یا چند سند از حیث ارجاع به شاخصی خاص از طریق 
شاخص کاپا1 است. براین اساس مقدار شاخص بااستفاده از نرم افزار اس پی اس اس2 و درسطح معناداری 
0/003 به دســت آمد )جدول 6( که نشان دهنده پایایی پژوهش است. همچنین برای محاسبه روایی، 
مضامین پایه و ســازنده در اختیار 8 کارشناس قرار گرفت و بادستیابی به نسبت روایی محتوا3 0/75، 

اعتبار فرایند نیز تائید شد.

1 . Cohen’s kappa
2 . SPSS
3 . Content Validity Ratio (CVR)



85 تدوین چارچوب مفهومی قابلیتهای پویای سازمانی با بهرهگیری از ...

جدول 6: ضریب کاپا

سطح معناداریآماره آزمونانحراف معیار برآوردیمقدار

0/8250/0613/0160/003کاپاضریب توافق

62تعداد

گام هفتم پژوهش به ارائه یافته ها اختصاص داشت. در پژوهش حاضر نتایج بررسی ها نشان می دهد 
که مؤلفه های قابلیت های پویا به دو دسته بسترساز و تحول آفرین تقسیم می شوند. مؤلفه های بسترساز 
شــامل قابلیت درک فرصت ها، قابلیت تصاحب فرصت ها و قابلیت برقراری ارتباط اســت و مؤلفه های 
تحول آفرین دربرگیرنده قابلیت ایجاد یک قابلیت، قابلیت انعطاف پذیری و قابلیت بازآرایی و نوســازی 
قابلیت ها می باشد. در این رابطه اریکسون و همکاران )2014( بر این باورند که مؤلفه های قابلیت های 
پویا شامل جمع آوری و جذب دانش، یکپارچه سازی دانش، بهره برداری از دانش و بازآرایی و تغییر شکل 
دانش اســت که مؤلفه اول بسترساز و سه مؤلفه دیگر تحول آفرین محسوب می شوند. همچنین به زعم 
بارتو1 )2010( سازوکارهای خلق و توســعه قابلیت های پویا شامل سازوکارهای آموزشی، فرایندهای 
شناختی، سازوکارهای آزمون وخطا، بداهه پردازی و تقلید می باشد. دی استفانو و همکاران )2014( نیز 

منابع یا شایستگی ها و فرصت های محیطی را مؤلفه های اصلی قابلیت های پویا در نظر گرفته اند.
همچنین براساس پژوهش حاضر برخی پیشــران های قابلیت های پویا نظیر پویایی های محیطی 
منشــأ برون سازمانی دارند و پیشران های دیگر نظیر فرآیندهای سازمانی، منابع سازمانی و ویژگی های 
فردی و رفتاری مدیر دارای منشأ درون سازمانی می باشند. دراین راستا در مطالعه اریکسون و همکاران 
)2014( نیز پیشران های قابلیت های پویا به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم شده است؛ با این تفاوت 
که در این مطالعه پیشــران های درونی به عوامل اجتماعی و عوامل ساختاری و پیشران های بیرونی به 

عوامل محیطی و روابط میان سازمانی تقسیم شده است. 
نهایتاً بررسی پیامدهای قابلیت های پویا نیز نشان می دهد که بهبود عملکرد و مزیت رقابتی ماحصل 
وجود قابلیت های پویا در سازمان است. به این پیامدها به صورت مشابهی در مطالعه دیگری نیز اشاره 
شده است؛ به عنوان مثال وانگ و احمد )2007( در پژوهش خود نتیجه گرفتند که عملکرد بازارمحور 
و عملکرد مالی پیامدهای اصلی قابلیت های پویا هستند. دی استفانو و همکاران )2014( نیز بر این باور 

1 . Barreto
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هستند که پیامدهای قابلیت های پویا، انطباق با شرایط درحال تغییر و دستیابی به مزیت رقابتی است. 
همچنین اریکســون و همکاران )2014( پیامدها را در قالب انطباق با تغییر و پیش بینی تغییر تعریف 

کرده است.
نتایج مطالعه حاضر به شکل زیر جمع بندی می شود.

شکل 2: چارچوب مفهومی قابلیت های پویای سازمانی

نتیجه گیری
پژوهش های منتشرشده پیرامون قابلیت های پویا از لحاظ مفهومی و روش شناختی دارای جهت گیری های 
متفاوتی هستند و واگرایی در پژوهش های صورت گرفته به حدی رسیده است که امکان اجماع کاهش 
یافته است )دی اســتفانو و همکاران، 2014(. براین اساس در پژوهش حاضر، یکپارچه سازی مطالعات 
مرتبط با پیشــران ها، مؤلفه ها و پیامدهای قابلیت های پویا در دســتورکار قــرار گرفت. بدین منظور 
پژوهشــگران با بررسی صوری و محتوایی 169 مقاله منتشرشده از ســال 1997 تا سال 2020، 48 
مقاله را برای مطالعه نهایی برگزیدند و این مقاالت را با روش فراترکیب موردمطالعه قرار دادند. برخالف 
ســایر مطالعات منتشرشــده در حوزه قابلیت های پویا در این پژوهش سعی شده با ترکیب مضامین 
پایه مربوط به پیشــران ها، مؤلفه ها و پیامدها، چارچوبی جدید توســعه یابد. بنابر یافته های پژوهش و 
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برمبنای چارچوب مفهومی ارائه شده از قابلیت های پویای سازمانی، دانش موجود در این حوزه تجمیع 
شده است و درنتیجه چارچوب مذکور می تواند سنگ بنای مناسبی برای پژوهش های آتی فراهم آورد. 
همچنین در این پژوهش با ترکیب یافته های تمامی پژوهش های دردسترس، تناقض قابلیت-فرآیند از 
مفهوم قابلیت پویا با ارائه تعریفی جدید از قابلیت های پویای سازمانی برطرف شد: »قابلیت های پویای 
ســازمانی، مجموعه ای از قابلیت هاست که در طی یک فرآیند از پیشــران های چندگانه )پویایی های 
محیطی، فرآیندهای ســازمانی، منابع ســازمانی، عوامل مدیریتی( متأثر شده، به قابلیت های پنج گانه 
سازمانی )درک فرصت، جذب فرصت، ایجاد قابلیت، انعطاف پذیری، بازآرایی قابلیت ها( منجر می شود و 
نهایتاً زمینه ساز بهبود عملکرد و خلق مزیت رقابتی برای سازمان می شود«. براین اساس، به نظر می رسد 

که قابلیت های پویای سازمانی هم یک فرآیند است و هم مجموعه ای از قابلیت ها.
از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم دسترســی به تعدادی از مقاالت منتشرشده 
و همچنین رجوع صرف به مطالعه مقاالت منتشرشــده در مجالت با داوری تخصصی اشــاره داشت. 
به کارگیری این رویکرد اگرچه به ارتقای اعتبار پژوهش منجر می شــود، اما ریســک سوگیری مقاالت 
منتشرشــده1 را به فراخور عدم بهره برداری از داده های خاکســتری پیشینه پژوهش به همراه دارد که 
می بایست در ارزیابی و تفسیر نهایی از یافته ها موردتوجه قرار گیرد. درخصوص مسیرهای آتی پژوهش، 
ارزیابی چارچوب ارائه شــده در این پژوهش در ســازمان های دولتی و خصوصی به منظور بررسی نقش 
بافت و زمینه در چارچوب ارائه شــده پیشنهاد می شود. همچنین باتوجه به محدودیت منابع سازمانی، 
رتبه بندی عوامل مؤثر بر قابلیت های پویا )عوامل پیشــران( نیز می تواند موردتوجه پژوهشــگران قرار 
گیــرد تا بدین طریق و باتمرکزبر عوامل مهم تر، کارایی و اثربخشــی فرآیند مذکور افزایش یابد. نهایتاً 

پژوهش های آینده می توانند بر شناسایی ابزارهای درک محیط پیرامونی نیز متمرکز شوند.

1 . سوگیری (Publication bias): تمایل به انتشار و پذیرش مقاالت به نحوی که خوشایند داوران نشریه یا جامعه باشد.
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