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چکیده
هدف این پژوهش بررسی مدارک دگرگون ساز در حوزه نظری قابلیتهای پویا است .قابلیتهای پویا
که یکی از نظریات اساس��ی در گستره مدیریت استراتژیک و مدیریت نوآوری است که به دنبال پاسخ
به این سؤال اساسی است که چرا برخی از بنگاهها در شرایط رقابت نسبت به سایر بنگاهها از عملکرد
نوآورانه بهتری برخوردارند .روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع علمسنجی بوده و تالش شده
اس��ت تا با استفاده از تحلیل استنادی در گام نخست نرخ شکوفایی مدارک علمی مختلف استخراج و
سپس با اس��تفاده از تحلیل همابرناکی مدارک ،مرکزیت بینابینی هر مدرک مورد سنجش قرار گیرد.
در نهایت با اس��تفاده از شاخص سیگما تالش شده اس��ت تا مدارک دگرگون ساز در این حوزه نظری
اس��تخراج گردد .نتایج پژوهش نش��ان میدهد که  23مدرک در این حوزه دارای نقش دگرگونسازی
بوده و پاش��نههای توس��عه این حوزه نظری را رقم میزنند .از سوئی دیگر این  23مدرک به  3مکتب
اصلی یعنی نظریات پش��تیبان ،توسعهدهندگان و کاربس��ت نظریه منتهی میشوند که اساسیترین و
اصلیترین مدارک علمی این حوزه نظری را رقم میزنند .این بررسی نشان میدهد که حداقل  5جریان
نظری بسیار اساسی در این حوزه دانشی ،یعنی "رویکرد منبع محور به بنگاه""،نظریه اقتصاد تطوری"
و"رویکرد دانشمحور به بنگاه" ،نظریه قابلیتهای پویا و"نظریه رفتاری" را میتوان جستجو نمود.
واژههای کلیدی:
قابلیتهای پویا ،شاخص سیگما ،تحلیل هم استنادی ،نرخ شکوفایی ،علمسنجی.
 . 1عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
 . 2دانشجوی دکتری ،مدیریت فناوری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
* نویسنده عهدهدار مکاتباتspr.roshany@gmail.com :
 . 3عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
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مقدمه
تا امروز حدود  20سال از طرح نظریه قابلیتهای پویا توسط تیس ،پیزانو و شوئن 1گذشته است .اگرچه
بسیاری اعتقاد دارند که این نظریه توسط این محققان ارائه شده است ،اما ریشههای اصلی این نظریه را
میتوان در کار پر ارجاع پنروز 2در سال  1959و شکلگیری اندیشه منبع محور بنگاه دانست که توسط
ورنرفلت و بارنی به تعالی رسید .اگرچه به رویکرد منبع محور نقدهای اساسی شده است ،اما بدون شک
این رویکرد در سطح نظری چشمانداز گسترده و بزرگی را در اختیار محققان و اندیشمندان مطالعات
مدیریت استراتژیک و مطالعات بنگاه قرار داده است.
نگرش قابلیتهای پویا برنامه پژوهش��ی منظمی را دنبال کرده است .شاید بتوان نخستین توسعه
نظری مشخص در این خصوص را به مقاله پر ارجاع تیس ،پیزانو و شوئن در سال  1997نسبت داد؛ اما
پرسش اساسی که این رویکرد به دنبال پاسخ به آن است چیست؟ هلفات و پیتراف دو تن از محققان
مقدس پرسشهای استراتژیک
برجسته این حوزه مطرح میکنند که هدف این نظریه به نوعی «جام
ِ
“ در دامنه مطالعات اس��تراتژی اس��ت :چگونه بنگاهها میتوانند با پاسخ به تغییرات محیطی روزافزون

مزیت رقابتیشان را حفظ کنند (هلفات و پیتراف .)2009 ،3دامنه این حوزه مطالعاتی بهقدری گسترده
و پیچیده اس��ت که ش��امل سطوح چندگانهای از تحلیل میشود؛ از س��طح فرآیندهای تصمیمگیری
مدیریتی تا روتینهای سازمانی و تا تعامالت رقابتی و تغییرات محیطی را شامل میشود .این پیچیدگی
که ماحصل ش��فاف نبودن مرزهای این حوزه دانشی است منجر به بروز آشفتگی در مطالعات مختلف
محققان نیز شده است.
بهطورکلی قابلیتهای پویا عبارت است از " توانایی بنگاه برای یکپارچهسازی ،ایجاد و بازپیکربندی
شایس��تگیهای درونی و بیرونی بنگاه برای پاسخ به محیط بهسرعت در حال تغییر " تعریف میکنند
(تیس و همکاران .)1997 ،بحث این محققان در خصوص قابلیتهای پویا بر مبنای فرآیندهای مخصوص

به بنگاه ،مسیرها و موقعیتها قرار دارد و عمدتاً با عنوان برساختهای قابلیت پویا شناخته میشود که
بهطور گس��تردهای مورد ارجاع قرار گرفته و به عنوان موضوع کانونی بسیاری از تحقیقات پس از خود
در حوزه مدیریت استراتژیک قرار گرفته است .علیرغم این میزان ارجاع و اقبال برای یک مقاله علمی
به نظر میرسد که بسیاری از سؤاالت هنوز باز و بدون پاسخ ماندهاند .برای مثال پیتراف ،دی استفانو و
1 . Teece, Pisano and Sheun
2 . penrose
3 . Helfat and Peteraf
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ورونا بیان میکنند که پژوهشهای حوزه قابلیتهای پویا قطبشی دانشگاهی میان حامیان پرشور این
نظریه و منتقدانش پدید آورده است (پیتراف و همکاران .)2012 ،1این محققان ادعا میکنند که یکی
از دالیل اساسی این قطبش پدید آمده در میان محققان مختلف وجود دو مقاله اساسی و تأثیرگذار در
این حوزه اس��ت :تیس و همکاران ( )1997و ایزنهارت و مارتین ( )2000که اگرچه در بس��یاری موارد
مکمل یکدیگر هس��تند ،اما نمایان کننده تفاوتهای اساسی و متناقضی از مفهوم قابلیت پویا هستند
(پیتراف و همکاران.)2012 ،
با اعتبار به موارد ذکرش��ده هدف اصلی پژوهش حاضر شناس��ایی مدارک دگرگون س��از در حوزه
قابلیتهای پویا اس��ت .اگرچه این حوزه نظری ارتباط تنگاتنگی با اس��تراتژیهای بنگاه در چگونگی
کس��ب مزی��ت رقابتی دارد ،اما میتوان اثر قابلیتهای پوی��ا را در ارتباط میان توانمندی یک بنگاه در
خلق مزیت رقابتی ناش��ی از توس��عه ف ّناوری و نوآوری نیز جس��تجو نمود .شکلگیری مفاهیمی نظیر
قابلی��ت جذب بنگاه (کوهن و لونیتال ،)1990 ،قابلیت ن��وآوری (کاالنتون ،)2000 ،قابلیت تکنولوژی
اطالعات (بهارادواج ،)2000 ،2قابلیت مدیریت اتحادهای استراتژیک (تانریوردی )2005 ،3از جمله این
دستاوردهای نظری هستند .بر این اساس میتوان ادعا نمود که اگرچه این حوزه نظری در مبانی نظری
مدیریت اس��تراتژیک متولد شده است ،اما تأثیرات دانشی بیسار زیادی در سایر حوزهها علیالخصوص
مدیریت فناوری ،مدیریت نوآوری و مطالعات نوآوری در بنگاه داشته است .دگرگونسازی به خاصیتی
از مدارک علمی اش��اره دارد که در آن یک مدرک علمی نهتنها دارای نرخ ش��کوفایی باالیی در طول
دانشی مرتبط به یک برساخت دانشی واحد است (چن،
زمان است بلکه اتصال دهند شبکههای مختلف
ِ

 .)2013بر این اس��اس در بخش اول این پژوهش مبانی نظری و سیر تاریخی رویکرد قابلیتهای پویا
به مزیت رقابتی ارائه و در بخش بعدی روششناسی انجام پژوهش ارائه شده است .سپس دستاوردهای
نظری تحقیق در بخش نتایج ارائه شده و در نهایت تالش شده است تا نتایج به دست آمده مورد تحلیل
و بررسی قرار گیرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

از زمان شکلگیری ایده قابلیتهای پویا تاکنون نویسندگان مختلفی تالش کردهاند تا مروری نظاممند
1 . Peteraf et al.
2 . Bharadwaj
3 . Tanriverdi
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 تالشهای مختلفی در طول سالهای مختلف توسعه نظری این مفهوم مهم.بر این نظریه انجام دهند
در ادبیات مدیریت استراتژیک برای مرور نظریات اصلی و بحثهای اساسی در جریان میان محققان این
 جدول زیر مهمترین مقاالت منتشر شده در ارتباط با مرور حوزه قابلیتهای.حوزه صورت گرفته است
:پویا را نشان میدهد
1

ارجاع

 مقاالت مروری پر استناد در ارتباط با قابلیتهای پویا:1 جدول
ژورنال

سال

عنوان

نویسندگان/نویسنده

2006

Entrepreneurship and
dynamic capabilities:
A review, model and
research agenda

Zahra, SA;
Sapienza, HJ;
Davidsson, P

Dynamic capabilities:
A review and research
agenda

Wang, Catherine
L. Ahmed, Pervaiz K.

373

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES

245

INTERNATIONAL
JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS

2007

165

INTERNATIONAL
JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS

What are dynamic capa- Ambrosini, Verobilities
and are they a use- nique; Bowman,
2009
ful strategic management?
Cliff

155

JOURNAL OF MANAGEMENT

Dynamic Capabilities: A
Review of Past Research
2010
and an Agenda for the
Future
Dynamic Capabilities:
Current Debates and
Future Directions

Barreto, Ilidio

Easterby-Smith,
Mark; Lyles,
Marjorie A. Peteraf, Margaret A.

71

BRITISH JOURNAL OF
2009
MANAGEMENT

55

Dynamic capabilities
deconstructed: a biblioDi Stefano,
INDUSTRIAL AND
graphic investigation into Giada; Peteraf,
2010
CORPORATE CHANGE
the origins, development, Margaret; Veand future directions of rona, Gianmario
the research domain

 استخراج شده است و مبنای2017  مارچ3  اطالعات جدول فوق بر اساس جستجو در پایگاه وب آف ساینس و در تاریخ. 1
.اصلی مرور در این مقاله قرار گرفتهاند
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نویسنده/نویسندگان

عنوان

سال

ژورنال

ارجاع

Arend, Richard J.
Bromiley, Philip

Assessing the dynamic
capabilities view: spare
?change, everyone

2009

STRATEGIC ORGANIZATION

50

Leiblein, Michael J.

What Do Resource- and
Capability-Based Theo?ries Propose

2011

JOURNAL OF MANAGEMENT

34

THE ELEPHANT IN
THE ROOM OF DYPeteraf, MargaSTRATEGIC MANAGENAMIC CAPABILITIES: ret; Di Stefano,
2013
MENT JOURNAL
BRINGING TWO DIGiada; Verona,
VERGING CONVERSAGianmario
TIONS TOGETHER
;Vogel, Rick
Guettel, W olfgang H.

The Dynamic Capability
View in Strategic Man2013
agement: A Bibliometric
Review

INTERNATIONAL
JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS

32

23

به نظر میرس��د یک سؤال اساسی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود :ما درباره قابلیتهای
پویا چه میدانیم؟ در پاسخ به این سؤال ضروری است تا مبنای نظری و بنیانهای دانشی این مفهوم
استخراج و مورد بحث قرار گرفته و از منظر تاریخی نشان داده شود که این نظریه از کدام نظریههای
پیش از خود کمک گرفته است .از سوئی دیگر ضروری است تا دو رویکرد اساسی در این نظریه مورد
بررسی قرار گرفته و نقاط اشتراک و افتراق هر یک به دقت مورد واکاوی قرار گیرند.
مبانی نظری مدیریت استراتژیک بهطور عمده بر این موضوع استوار شده است که بنگاهها چگونه
مزیت رقابتی ایجاد کرده و چگونه آن را حفظ میکنند .رویکرد منبع محور 1نش��ان میدهد که منابع
بنگاه بهطور همزمان با ارزش ،2کمیاب ،3غیرقابل تقلید 4و جایگزین ناپذیر 5میباشند (بارنی.)1991 ،6
1 . Resource based view
2 . Valuable
3 . Rare
4 . imperfectly imitable
5 . imperfectly substitutable
6 . barney
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بهطورکلی رویکرد مبتنی بر منابع ،در دهه  80میالدی شکل گرفت و در دهه  90میالدی توسعه یافت.
بر اس��اس این دیدگاه برای دس��تیابی به مزیت رقابتی پایدار به نقاط ضعف و قوت درون بنگاهها توجه
شده است .نقطه تمرکز این دیدگاه از محیط رقابتی به منابع موردنیاز بنگاهها برای رقابت تغییر یافته
اس��ت .1منابع ،قلب تپنده دیدگاه مبتنی بر منابع میباش��ند که شامل دارائیهای فیزیکی ویژه (برای
مثال تجهیزات ویژه ،موقعیتهای جغرافیائی) ،دارائیهای انس��انی (برای مثال تخصص در ش��یمی) و
دارائیهای سازمانی (برای مثال نیروی فروش عالی) بوده که میتوانند برای پیادهسازی استراتژیهایی
که ارزشآفرین هستند به کار روند .از سوئی دیگر دقت در مبانی نظری این نحله فکری به مزیت رقابتی
نشان میدهد که دانش به عنوان یکی از مهمترین منابع برای خلق مزیت رقابتی بنگاه توسط محققان
مختلف طرح شده است .رویکرد دانشمحور به بنگاه که یکی از توسعههای نظری بهشدت پذیرفته شده
از رویکرد منبع محور اس��ت ،حاصل کار افرادی نظیر گرنت ،)1996( 2روس ،)1998( 3هاسکیس��ون و
همکارانش 4در سال  1999و برخی دیگر از محققان است (پیتراف و همکاران.)2012 ،
یکی دیگر از بنیادهای نظری قابلیتهای پویا نظریه رفتاری بنگاه است که توسط ریچارد سیرت 5و
جیمز مارچ 6در سال  1963طرح شده است .نظریه رفتاری بنگاه ،بخشی از اقتصاد سازمان است .اقتصاد
سازمان ،حوزهای میانرشتهای است که مرزهای اقتصاد را گستردهتر کرده و توجه خود را بر مفاهیمی
 . 1بهطورکلی ادبیات مدیریت اس��تراتژیک در خصوص چگونگی دس��تیابی بنگاهها به مزیت رقابتی ،مبتنی بر دو دیدگاه
س��ازمان صنعتی و دیدگاه مبتنی بر منابع اس��ت .نظریه س��ازمان صنعتی که ماسون و بین آن را مطرح نمودهاند (ماسون،
1939؛ بین ،)1965 ،رویکردی بیرون مدار است که در آن ساختار صنعت دارای اهمیت است .تأکید اصلی و تمرکز کلیدی
این رویکرد بر تحلیل محیط بیرونی صنعت متمرکز اس��ت .این دس��ته از مطالعات بیش��تر به بررسی رابطه بین استراتژی
و عملک��رد میپردازند و پژوهشهای آماری در ابعاد ب��زرگ را جایگزین مطالعه موردی یک بنگاه و یا یک صنعت نمودند.
پورتر یکی از شاخصترین افرادی است که در این حوزه نظریهپردازی نموده و بیشترین اثرگذاری را در این ارتباط داشته
است .پورتر چارچوبی را ارائه میکند که میتواند در درک ساختار یک صنعت مفید واقع شود و ابزاری مفید برای ارزیابی
جذابیتهای صنعت و تسهیل تجزیهوتحلیل رقبا باشد .بااینحال در دهه  1980مطالعات بر روی استراتژی ،تغییر جهتی
جدی را تجربه نمود .مطالعات نقطه تمرکز خود را از س��اختار صنعت به عنوان یک واحد تحلیل به س��اختار درونی بنگاه،
منابع و قابلیتها تغییر دادند .به این دلیل که بنگاهها بر روی سازمان درونی بنگاههایشان تمرکز نمودند ،دو جریان اصلی
از پژوهشها در اقتصاد س��ازمانها بیشترین جاذبه را برای پژوهشگران در عرصه مدیریت استراتژیک به وجود آوردند .این
دو جریان عبارت بودند از :اقتصاد هزینه مبادله و ایجنسی تئوری.
2 . Grant
3 . Roos
4 . Hoskisson et al.
5 . Richard Cyert
6 . James March
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همانند نظریه بنگاه ،حقوق و س��ایر حوزهها معطوف میکن��د .این نظریه بنیاد مفهومی برای نظریات
مهم دیگری بوده اس��ت که هر یک از آنها نیز به نوبه خود بر ش��کلگیری اندیشه قابلیتهای پویا اثر
گذاش��تهاند .نظریه هزینه تبادل که توس��ط ویلیامسون 1و در سال  1975طرح گردید و نظریه اقتصاد
تطوری که در سال  1982توسط نلسون و وینتر 2طرح شد .اساس نظریه رفتاری بنگاه وابسته به برخی
توسعههای نظری است که توسط محققان مختلفی طرح گردیدهاند .مفاهیم اصلی و مکانیسمهایی که
در نظری��ه رفتاری بنگاه مورد بحث قرار گرفتهاند عبارتاند از عقالنیت محدود ،جس��تجوی بنیادین،3
ائتالف غالب ،4رویههای عملیاتی استاندارد و جستجوی ضعیف.5
رویکرد قابلیتهای پویا ارتباط نزدیکی با نظریه هزینه مبادله 6نیز دارد .با اینکه این نظریه توسط
ویلیامس��ون ،)1975( 7کراوفورد و آلچین )1978( 8و رونالد کوز )1937( 9توسعه پیدا کرد ،اما بهطور
مس��تقیم به مفهوم قابلیتها اشاره نکرده است .ارتباط اساسی این نظریه با قابلیتهای پویا در مسئله
تصمیم س��اخت یا خرید نهفته اس��ت که منجر به ش��کلگیری مباحثات عمیقی میان نظریهپردازان
هزین��ه مبادله گردید .اینکه کدام محصوالت را خود بنگاه تولی��د کند و یا کدام ها را خریداری کند،
با کدام بنگاهها مش��ارکت کند و  ...ادغام عم��ودی را در مطالعات اقتصاد هزینه مبادله ایجاد نمود که
مبنای مطالعات قابلیتهای پویا نیز قرار گرفت .محققان رویکرد قابلیتها پویا ادعا میکنند که هدف
اتحادها ،گس��ترش مجموعه متفاوت قابلیتها از طریق ارتباط با سایر بنگاهها و یادگیری است (تیس،
2009؛ گرنت1996 ،؛ تیس و همکاران .)2997 ،شاید بتوان گفت یکی از تأثیرگذارترین اندیشهها بر
شکلگیری نظریه قابلیتهای پویا نظریه تطوری بنگاه است.
بر اس��اس این دیدگاه بنگاه بر اس��اس روتینها و یا شایس��تگیها که الگوهای باز تکرار ش��ونده
فعالیتهایی هستند که ممکن است بهواسط ه جستجو و یادگیری تغییر کنند ،پیش میرود .روتینها
در میان همه موجودیتها متفاوت هس��تند و بهراحتی نمیتوان با مش��اهده س��یگنالهای محیطی
(همانند قیمت) رفتار هر یک از موجودیتها را در پاسخ به این سیگنالها درک نمود .تنوع ایجاد شده
1 . williamson
2 . Nelson and Winter
3 . problemistic Search
4 . Dominant Coalition
5 . Lack Search
6 . Transaction Cost
7 . Williamson
8 . Crawford and Alchain
9 . Ronal Coase
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در میان موجودیتهای مختلف منجر به این مسئله میشود تا هر یک از این موجودیتها (بنگاهها) بر
اساس روتینها و شایستگیهایشان استراتژیهای متفاوتی را اتخاذ کنند و در محیط به رقابت بپردازند
(تیس و همکاران.)2008 ،
پیتراف و همکارانش در س��ال  2013در مقاله خود و با اس��تفاده از روش تحلیل هم اس��تنادی به
بررس��ی عمیق این حوزه پرداخته و دو جریان فکری را ک��ه مهمترین جریانهای تأثیرگذار در نظریه
قابلیتهای پویا است طرح میکنند .آنها مینویسند" :حقیقت این است که دو جریان مخالف در ارتباط
با رویکرد قابلیتهای پویا وجود دارد که موقعیتی مخالف در خصوص عناصر اصلی برسازنده چارچوب
قابلیتهای پویا (درحالیکه این نظریه در حال توسعه است) اتخاذ کردهاند (پیتراف و همکاران2013 ،؛
صفح��ه  .« )1389دو جریان اصلی که این محققان در خصوص رویکرد قابلیتهای پویا به آن اش��اره
میکنند ،عبارتاند از :رویکرد تیس ،پیزانو و شوئن ( )TPSو رویکرد آزینهارت و مارتین ( .)EMاین دو
رویکرد قدرتمند در مبانی نظری قابلیتهای پویا دارای نقاط اشتراک و افتراق منحصربهفردی هستند
که در ادامه به آنها اشاره شده است .هر دو مقاله بر نقش روتینهای سازمانی تمرکز میکنند .هر دو
بر فرآیندهای مدیریتی همانند فرآیندهای س��ازمانی تمرکز دارند و هر دو نظریه قابلیتهای پویا را به
عنوان توسعه نظریای از رویکرد منبع محور میدانند .رویکرد تیس و همکارانش بهطور عمومی نگاشته
شده است و بیشتر به دنبال تشریح مفهوم قابلیتهای پویاست و این در حالی است که رویکرد ایزنهارت
و مارتی��ن به اتحادها ،توس��عه محصول و تصمیمگیری نیز تمرکز میکن��د .پیتراف و همکارانش برای
تشریح نقاط افتراق دو رویکرد اساسی به قابلیتهای پویا سه موضوع یا سؤال بنیادی را طرح میکنند
و مبتنی بر این س��ه مس��ئله هر دو رویکرد را با یکدیگر مقایسه میکنند .این سه مسئله بر اساس نظر
این محققان عبارتاند از« :چگونه یک بنگاه به مزیت رقابتی دست پیدا میکند؟ چگونه بنگاه میتواند
در فضای رقابتی ،مزیت به دس��ت آمده را پایدار نگاه دارد؟ و آیا بنگاه میتواند تحت ش��رایط محیطی
بهس��رعت در حال تغییر به این هدف دس��ت پیدا کند؟»(پیتراف و همکاران ،2013 ،صفحه .)1392
جدول زیر تفاوتهای اساسی میان این دو رویکرد را نشان میدهد.
ب��ا توجه به مطالعهای که پیتراف و همکارانش در خص��وص رویکرد قابلیتهای پویا انجام دادهاند
مش��خص اس��ت که دو مقاله ذکر شده اثرگذارترین مدارک منتشر ش��ده در این حوزه نظری هستند.
رویک��رد این محققان و س��ایر محقق��ان در مرور مبانی نظری قابلیتهای پوی��ا مبتنی بر تحلیل هم-
اس��تنادی و ش��مارش تعداد ارجاعات مقاالت و یا بررسیهای کیفی بوده اس��ت (پیتراف و همکاران،
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2012؛ وانگ و احمد2007 ،؛ هلفات و همکاران2007 ،؛ استربای-اسمیت .)2009 ،روشنی و همکاران
در مقاله خود با عنوان “شناس��ایی مدارک علمی دگرگون س��از بر اساس شاخص سیگما :حوزه داشی
مدلس��ازی عامل بنیان در علوم اجتماعی “ تالش کردهاند بر اساس شاخص سیگما سیر تحول حوزه
نظری مدلس��ازی عامل بنیان را ترسیم نمایند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که  21مدرک دارای
بیشترین نرخ سیگما بوده و اساس شکلگیری و توسعه این حوزه نظری را شکل میدهند (روشنی و
همکاران.)2017 ،
بر این اس��اس در این مقاله تالش شده اس��ت تا مبتنی بر شاخص سیگما مدارک دارای خاصیت
دگرگونس��ازی در این حوزه نظری شناسایی شده و مهمترین دستاوردهای نظری برسازنده این حوزه
بهشدت غنی ارائه گردد.
جدول  :2تفاوتهای اساسی بین دو رویکرد تیس و همکاران و ایزنهارت و مارتین
تیس و همکاران ()1997
قابلیتهای پویا و سؤال...

چارچوب آنها برای محیطی با تغییرات
موقعیت مرزی
سریع فناورانه به کار بسته میشود؛

ایزنهارت و مارتین ()2000

چارچوب آنها با برخی شرایط محیطی
مواجهه میکند؛

مزیت پایدار

قابلیتهای پویا تحت شرایط معینی
میتواند منبع مزیت پایدار باشد؛

قابلیتهای پویا تحت هیچ شرایطی
نمیتواند منبع مزیت پایدار باشد؛

مزیت رقابتی

قابلیتهای پویا میتواند منبع مزیت
رقابتی باشد؛

قابلیتهای پویا تنها میتواند تنها منبع
تعدادی مزیت رقابتی محدود باشد؛

منبع( :پیتراف و همکاران ،2013 ،صفحه )1394
روش پژوهش
روش بکار گرفته ش��ده در این پژوهش از نوع علمس��نجی بوده و از تکنیک تحلیل هم استنادی برای
تحلیل دادهها اس��تفاده شده است .این تکنیک ،برای شناسایی جریانهای دانشی در یک حوزه علمی
به کار گرفته میش��ود (وایت و گریفیث .)1986 ،1این تکنیک ،بهطور عمده برای شناسایی مسیرهای
توسعه یک حوزه علمی مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند الگوهای پنهان اثرگذار بر رشد یک حوزه
دانشی و همچنین الگوهای انتشار دانش را در اجتماعات علمی محققان توسعهدهنده یک حوزه دانشی
1 . white and Griffith
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را نش��ان دهد (ن ِرور ،راش��ید و ناتارجان .)2008 ،1ازآنجاییکه الگوهای ذکر شده از تعداد بسیار زیادی
مقاالتی استخراج میشوند که به سایر مقاالت آن حوزه علمی ارجاع دادهاند ،میتوان دلیل استفاده از
این تکنیک را در این موضوع تفس��یر نمود که تحلیل هم استنادی میتواند شبکه اجتماعی برساخته
از مش��ارکت اعضای یک حوزه علمی را تش��ریح و تفسیر نماید .در تحلیل هم استنادی ،فراوانی هر دو
مدرک که توسط یک مدرک دیگر مورد استناد قرار میگیرد محاسبه شده و دو مدرک که با یکدیگر و

توسط مدرک سوم مورد استناد قرار گرفته است ،اصطالحاً هم-استناد نامیده میشود .در این تکنیک،
هرچه فراوانی تکرار دو مدرک با یکدیگر در مدارک استناد کننده باالتر باشد ،آن دو مدرک بهاحتمال
باالیی به یکدیگر مرتبط هس��تند (اس��مال .)19973 ،در این پژوهش تحلیل هم اس��تنادی بر اساس
چارچوب نظری ِچن صورت پذیرفته اس��ت (چن2006 ،؛ چن و همکاران .)2009 ،بر اساس نظر چن،
میتوان با بررس��ی ارجاعات مقاالتی که هم بهسرعت مورد استناد قرار میگیرند و هم دارای مرکزیت
بینابینی باالیی در ش��بکه هم-اس��تنادی 2هس��تند ،تغییرات بالقوه دانش علمی را کشف نمود .بر این
اس��اس ،فرض میش��ود که هر مقاله نشانگر یک مفهوم است و یک رویداد هم استنادی نشانگر ارتباط
دو مفهوم در بنیاد دانش��ی 3یک حوزه علمی است .هنگامیکه یک مقاله جدید ظهور پیدا میکند که
توسط دو خوشه مفهومی مجزای دیگر بهشدت مورد استناد قرار گرفته است ،میتوان نتیجه گرفت که
آن حوزه علمی مفهوم جدیدی را مورد پذیرش قرار داده است (چن و همکاران.)2009 ،
ازآنجاییکه هدف اصلی این پژوهش بهکارگیری ش��اخص سیگما برای شناسایی تألیفات دگرگون
ساز در مقاالت حوزه قابلیتهای پویا است ،لذا گامهای زیر بهمنظور احصاء و گردآوری مدارک جهت
تحلیل و بررسی طی شدهاند:
گام  )1جس��تجو :در این گام با استفاده از پایگاه اطالعات وب .آف .ساینس مبادرت به جستجوی
عب��ارت “ قابلیتهای پویا"4گردید .عبارت جس��تجو به عنوان مقاالت (عن��وان ،چکیده و کلیدواژهها)
محدود گردید .بازه زمانی جستجو از ابتدای زمانی پایگاه مقاالت تا  3مارچ سال  2017محدود گردید.
از سوئی دیگر جستجو به مقاالت حوزه مدیریت محدود گردید که در این بازه زمانی و در این حوزههای
دانش��ی ،تعداد  1417مقاله پژوهش��ی و علمی بازیابی گردید .قالب اس��تخراج فایل متنی و محتوای
1 . Nerur, Rasheed and Natarajan
2 . high betweenness-centrality in a co-citation network
3 . Knowledge base
4 . Dynamic Capabilities
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استخراج ،همه سوابق و استنادات به مقاالت بود.1
گام  )2تحلیل :برای تحلیل مدارک اس��تخراج ش��ده از پایگاه اطالعات ،از زبان اس��کریپت نویسی
پایتون و کتابخانه تخنه (پیرس��ون و همکاران 2)2016 ،اس��تفاده ش��ده اس��ت .بر این اساس نخست
دادههای اس��تخراج ش��ده بر اساس زمان تقس��یم گردیدند .در این پژوهش ،همه اطالعات با تفاوت 2
سال تقسیمبندی شدهاند .در مرحله دوم مبادرت به تحلیل هم استنادی مقاالت گردید .در این مرحله
مبتنی بر اطالعات گردآوریشده ،مبادرت به ایجاد گراف هم استنادی گردید .در مرحله بعدی ،تالش
ش��د تا سنجه شکوفایی 3مورد بررسی قرار گیرد .سنجه ش��کوفایی در یک تابع فراوانی معین ،نوسان
قابلتوجه آماری در یک بازه زمانی کوتاه از یک دوره طوالنی را نشان میدهد .مدل شکوفایی کلینبرگ،
رویکردی عمومی برای کشف رکود و یا شکوفایی یک فعالیت در جریانی از دادهها است (کلینگبرگ،4
 .)2002چن این مدل را برای ارجاعات مقاالت مورد استفاده قرار داده است (چن و همکاران.)2009 ،
در تحلیلهای اس��تنادی بهروز ،ارجاعات مشخصی که تعداد استنادهایشان در یک بازه زمانی افزایش
یافته اس��ت ،نتایج ارزش��مندی را به دست میدهد .در این گام الگوریتم کلینبرگ برای شناسایی نرخ
ش��کوفایی مقاالت مورد استفاده قرار گرفته است .ایده اصلی مدل کلینبرگ این است که فراوانی قابل
محصول یک سطح یا موقعیت غیرقابل مشاهده از
مش��اهده ارجاعاتی که به یک منبع داده میش��ود،
ِ
عالقهمندیهاست که منبع مورد ارجاع را در بر میگیرد (چن و همکاران .)2009 ،بر اساس این مدل
میتوان نرخ شکوفایی یا و یا رکود یک منبع علمی را مبتنی بر ارجاعاتی که به آن منبع در طول زمان
داده میشود محاسبه نمود .در این پژوهش ،ارزش هر شکوفایی نرمال شده و عددی بین  0تا  1را به
خود اختصاص داده اس��ت .با این اعتبار ،ش��کوفایی با ارزش  1به معنای باالترین حالت ممکن و صفر
به معنای پایین س��طح ممکن برای شکوفایی یک منبع است .نرخ شکوفایی استنادی نشانگر مدارکی
است که موجب تحول یک حوزه شدهاند و یا در یک دوره زمانی مورد توجه بیشتری قرار گرفتهاند که
با مقدار باالی س��یگما مورد سنجش قرار میگیرد .پس از محاسبه نرخ شکوفایی مقاالت مورد بررسی
مبادرت به س��نجش ش��اخص مرکزیت بینابینی 5گردید .این شاخص س��نجهای برای کشف اهمیت
 . . 1منطق جستجو بر اساس روششناسی پیتراف و همکارنش طراحی شده است .این محققان با این الگوریتم جستجو تا
سال  2009به  592مقاله پژوهشی دست یافتهاند.
2 . tethne
3 . Burstness
4 . Kleingberg
5 . Betweenness Centrality
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س��اختاری یک گره در درون یک شبکه است .مرکزیت بینابینی بیانکننده تعداد دفعاتی است که آن
گره در کوتاهترین مسیر میان هر دو گره دیگر در شبکه قرار میگیرد .گرههای داراي بینیت باال نقش
مهمی در اتصال شبکه ایفا میکنند .این گرهها که از جایگاهی مرکزي در شبکه برخوردار هستند ،در
گردش اطالعات در درون شبکه نقشی مهم را بازی میکنند (روشنی و همکاران .)2014 ،بر این اساس
مرکزیت بینابینی عبارت است از (فریمن:)1997 ،1
رابطه ()1
که در آن  gمرکزیت بینابینی برای گره  vبوده و  pstعبارت است از کوتاهترین مسیری که از میان

جفت گره  sو  tمیگذرد.

در مرحله بعدی ،مبادرت به محاس��به سنجه سیگما گردید .سیگما سنجهای است که توسط چن
مطرح گردید و نش��اندهنده تازگی علمی اس��ت .چن برای محاسبه این سنجه فرمول زیر را پیشنهاد
میکند (چن و همکاران:)2009 ،
رابطه ()2
که در آن

نشانگر سنجه سیگما برای گره  vو ) g(vنشانگر مرکزیت بینابینی و Burstness

عبارت است از نرخ شکوفایی هر گره  .vدرنهایت خروجی هم استنادی در قالب فایل (2)XGMMLا
استخراجشده و برای بصری سازی آماده گردید.
گام  )3استخراج اطالعات و مصورسازی :در این گام گراف هم استنادی میان نویسندگان مقاالت
مدلس��ازی عامل بنیان مبتنی بر سنجه سیگما استخراج و در نرمافزار سایتواسکیپ 3که یک نرمافزار
قدرتمند برای بصری س��ازی شبکههای پیچیده است وارد گردید .با استفاده از این نرمافزار شبکه هم
استنادی حوزه موردمطالعه در طول زمان مورد بررسی و نتایج آن ارائه گردید.
1 . Freeman
2 . the Extensible Graph Markup and Modeling Language
3 . Cytoscape
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تجزیهوتحلیل یافتهها
همانطور که در بخش روششناس��ی انجام پژوهش گفتهش��ده ،تعداد  1417مقاله مورد بررسی قرار
گرفتند .تعداد کل ارجاعات به این مقاالت برابر با  57774عدد بوده اس��ت .بر اساس مراحل طی شده
نخس��ت شبکه هم اس��تنادی مقاالت مورد تحلیل قرار گرفته و مبتنی سپس سنجه شکوفایی مدارک
این حوزه دانشی مورد بررسی قرار گرفتهاند .شکل زیر نتایج حاصل از بررسی سنجه شکوفایی را نشان
میدهد:

شکل  :1نتایج حاصل از بررسی سنجه شکوفایی در مدارک حوزه قابلیتهای پویا

بر اساس تصویر فوق که در مقاطع زمانی  5سال تقسیمبندی شده است ،طیف رنگی سفید تا قرمز
نش��اندهنده شکوفایی مدارک مختلف در سالهای مختلف اس��ت .دوره زمانی که با رنگ خاکستری
نشان داده شده است بیانگر عدم وجود شکوفایی تا آن دوره مشخص است .سفید حد پایین ارجاع در
یک مقطع زمانی و قرمز باالترین میزان ارجاع را نشان میدهد .شدت شکوفایی در دامنه رنگی سفید
تا قرمز نش��ان داده ش��ده اس��ت .مدارکی که در یک دوره زمانی به رنگ قرمز درآمده اند ،نشان از این
مسئله دارند که در یک مقطع زمانی مشخص تعداد استنادات به این مدارک افزایش پیدا کرده است.
تعداد مدارکی که دارای باالترین نرخ شکوفایی در شبکه مرتبط با حوزه دانشی قابلیتهای پویا هستند،
معادل با  9مدرک است .جدول  3اطالعات دقیق مدارک فوق را نشان میدهد:
باالترین نرخ شکوفایی مربوط به کتاب مزیت رقابتی مایکل پورتر ( )1980بوده و پس از آن مقاله
لئونارد-بارتون ( )1992است .مقاله تیس و همکاران ( )1997و ایزنهارت و مارتین ( )2000در ردههای
بعدی و پسازاین مدارک قرار دارند.
پس از محاس��به نرخ شکوفایی مدارک موجود در شبکه هم استنادی مبادرت به محاسبه شاخص
سیگما برای همه مدارک مورد بررسی گردید .شکل  2نتایج حاصل از این بررسی را نشان میدهد:
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جدول  :3مدارک برتر بر اساس سنجه شکوفایی در حوزه نظری قابلیتهای پویا
نام مدرک

نویسنده/نویسندگان

ناشر

The dynamic capabilities
of firms: an introduction

Teece and Pisano

نوع مدرک سال انتشار

Industrial
and corporate
change

مقاله

1994

Competitive strategy

Porter

Simon and
Schuster

کتاب

1980

Dynamic capabilities:
?what are they

& Eisenhardt
Martin

Strategic management journal

مقاله

2000

Technological opportunity and spillovers of R&D

Jaffe

American Economic Review

مقاله

1986

Explicating dynamic
capabilities

Teece

Strategic management journal

مقاله

2007

مقاله

1991

Dynamic capabilities and
strategic management

Teece, Pisano
and Shuen

Strategic management journal

مقاله

1997

The competitive advantage of nations

porter

Harvard business review

مقاله

1990

Core capabilities and core
rigidities

Leonard-Barton

Strategic management journal

مقاله

1992

Econometric models and
Economic Forecasts

The American
Pindyck & RuEconomic Review
binfeld

همانند نتایج حاصل از بررس��ی سنجه شکوفایی طیف رنگی س��فید تا قرمز نشاندهنده باالترین
مقدار شاخص سیگما برای  23مدرک از میان کل مدارک استخراج شده است .این رنگها در دورههای
زمانی مختلف نشان میدهند که این مدارک در یک بازه زمانی چه مقدار سیگما به دست آورده است.
سیگما نشان میدهد که کدام مدرک بیشترین میزان اثرگذاری را بر یک حوزه علمی خواهد گذاشت.
با اس��تفاده از این ش��اخص میت��وان توضیح داد که در یک حوزه علمی کدام م��دارک همزمان دارای
بیش��ترین نرخ ش��کوفایی مرکزیت بینابینی بودهاند .جدول زیر اطالعات دقیق مستندات ارائه شده بر
اساس شاخص سیگما و در مقایسه با نتایج پژوهش پیتراف و همکاران نشان میدهد.
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 نتایج حاصل از بررسی سنجه سیگما در مدارک حوزه قابلیتهای پویا:2 شکل
 رتبهبندی مدارک دگرگون ساز در حوزه دانشی قابلیتهای پویا بر اساس شاخص سیگما:4 جدول
سیگما

نویسنده

نام مدرک

رتبه

2/293

Teece, Pisano and
Shuen, 1997

Dynamic capabilities and strategic management

1

1/512

Eisenhardt &
Martin,2000

Dynamic capabilities: what are they?

2

0/429

Barney, 1991

Firm resources and sustained competitive
advantage

3

Deliberate learning and the evolution of dynamic
capabilities

4

0/236

Teece, 2007

Explicating dynamic capabilities: the nature and
microfoundations of (sustainable) enterprise
performance

5

0/177

Cohen and levinthal,
1990

Absorptive capacity: A new perspective on
learning and innovation

6

0/140

Nelson and winter,
1982

An evolutionary theory of economic change

7

0/242 Zollo and Winter, 2002

176

1397  تابستان/1  شماره/ دوره ششم/فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
سیگما

نویسنده

نام مدرک

رتبه

0/118

March, 1991

Exploration and exploitation in organizational
learning

8

0/076

Penrose, 1959

The Theory of the Growth of the Firm

9

0/070

Kogut and Zander,
1992

0/067

Wernerfelt, 1984

0/049 Leonard-barton, 1992

Knowledge of the firm, combinative capabilities,
10
and the replication of technology
A resource-based view of the firm

11

Core capabilities and core rigidities

12

0/045

DIERICKX,1989

Asset stock accumulation and sustainability of
competitive advantage

0/039

Karim, 2000

Path-dependent and path-breaking change

0/025

Peteraf, 1993

The cornerstones of competitive advantage: a
resource-based view

0/022

Storbacka, 2011

Scripting markets: From value propositions to
market propositions

16

0/021

Teece, 1994

The dynamic capabilities of firms: an introduction. Industrial and corporate change

17

0/020

Mahoney, 1992

The resource based view within the conversation
18
of strategic management

0/018

Podsakof, 1986

Self-reports in organizational research: Problems
19
and prospects

0/014

Zott, 2011

The business model: recent developments and
future research

20

0/010

Henderson, 1990

Architectural innovation: The reconfiguration of
existing product technologies and the failure
of established firms

21

0/004

Helfat, 2000

0/002

Haleblian, 1999

13
14
15

Product sequencing: co-evolution of knowledge,
22
capabilities and products
The influence of organizational acquisition
experience on acquisition performance

23

 نش��ان میدهد که کدامیک از مدارک به دست آمده از بررسی شبکه هم استنادی حوزه4 جدول
 یعنی مقاله، دو مقاله اصلی این حوزه دانشی.دانش��ی قابلیتهای پویا دارای باالترین نرخ سیگما است
) دارای باالترین نرخ سیگما هستند و در2000( ) و مقاله ایزنهارت و مارتین1997( تیس و همکاران
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رتبه اول و دوم قرار دارند .در جدول  5تالش شده است تا نتایج این پژوهش با برخی دیگر از مطالعات
مروری در حوزه قابلیتهای پویا ارائه گردد.
جدول  :5مقایسه مدارک دگرگون ساز حوزه نظری قابلیتهای پویا با
 3مقاله مروری مطرح در این حوزه

ارائه در سایر مقالههای مروری
ردیف

نویسنده

جریان نظری

مکتب

پیتراف و دی
همکاران ،استفانو،
2014
2013

پارتو،
2010

1

Teece, Pisano and
Shuen, 1997

قابلیتهای پویا

توسعهدهندگان

*

*

*

2

& Eisenhardt
Martin,2000

قابلیتهای پویا

توسعهدهندگان

*

*

*

3

Barney, 1991

نگرش منبع
محور به بنگاه

نظریات پشتیبان

-

*

-

4

 Zollo and Winter, 2002قابلیتهای پویا

توسعهدهندگان

*

-

*

5

Teece, 2007

قابلیتهای پویا

توسعهدهندگان

*

*

*

6

Cohen and levinthal,
1990

نظریه رفتاری

نظریات پشتیبان

-

-

-

7

 Nelson and winter, 1982اقتصاد تطوری نظریات پشتیبان

-

*

*

8

March, 1991

نظریه رفتاری

نظریات پشتیبان

-

-

-

9

Penrose, 1959

نگرش منبع
محور به بنگاه

نظریات پشتیبان

*

-

-

نظریات پشتیبان

-

*

-

نظریات پشتیبان

-

*

-

نگرش دانشمحور
Kogut and Zander, 1992 10
به بنگاه
11

Wernerfelt, 1984

نگرش منبع
محور به بنگاه
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ارائه در سایر مقالههای مروری

ردیف

نویسنده

جریان نظری

مکتب

12

Leonard-barton, 1992

13

DIERICKX and
Cool,1989

14

Karim and Mitchell,
2000

15

Peteraf, 1993

پیتراف و دی
همکاران ،استفانو،
2014
2013

پارتو،
2010

نگرش
دانشمحور به
بنگاه

نظریات پشتیبان

*

-

-

نگرش منبع
محور به بنگاه

نظریات پشتیبان

*

-

-

اقتصاد تطوری نظریات پشتیبان

-

-

-

نظریات پشتیبان

-

-

-

 Storbacka and Nenonen, 16اقتصاد تطوری

کاربست نظریه

-

-

-

17

Teece and Pisano, 1994

نگرش منبع
محور به بنگاه

توسعهدهندگان

-

*

*

18

Mahoney and Pandian,
1992

نگرش منبع
محور به بنگاه

نظریات پشتیبان

*

-

-

19

Podsakof and Organ,
1986

روششناسی

نظریات پشتیبان

-

-

-

20

Zott, 2011

مدل کسبوکار

کاربست نظریه

-

-

-

21

Henderson and Clark,
1990

نگرش
دانشمحور به
بنگاه

نگرش منبع
محور به بنگاه

2011

Helfat and Raubitschek,
22
2000
23

Haleblian and Finkelstein, 1999

نظریات پشتیبان

-

-

-

اقتصاد تطوری نظریات پشتیبان

-

*

-

نظریات پشتیبان

*

-

-

نظریه رفتاری
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نتیجهگیری
در ای��ن پژوهش تالش گردید تا با اس��تفاده از روش علمس��نجی به بررس��ی یک��ی از مهمترین و پر
مناقشه ترین حوزههای نظری مدیریت استراتژیک یعنی مفهوم قابلیتهای پویا پرداخته شود .اگرچه
شکلگیری مفهوم قابلیتها از بعد تاریخی به نظریات آلفرد چندلر 1با طرح نظریه قابلیتهای سازمانی
باز میگردد ،اما توسعه مفهومی و شکفتن نظری این مفهوم اساسی با طرح تیس و همکارانش محقق
شده است .قابلیتهای پویا که یکی از مهمترین دستاوردهای نظری در عرصه مدریت استراتژیک است
پس از گذشت حدود  20سال از طرح اولیه آن با مناقشات و مباحثههای بسیاری توسط محققان این
حوزه روبرو ش��ده اس��ت .هدف اساسی این پژوهش بررس��ی مدارک دگرگون ساز در این حوزه نظری
گس��ترده بود که در آن تالش گردید تا با شناس��ایی مدارکی که پاش��نه-های توسعه این حوزه نظری
هستند ،مسیرهای آتی شناسایی و چگونگی تطور این حوزه دانشی در گذار زمان کشف گردد.
نتایج این بررسی نشان میدهد که  23مدرک از میان  52275مدرک مورد بررسی در شبکه هم
اس��تنادی دارای باالترین میزان دگرگونس��ازی بوده و مهمترین نقش را در توس��عه نظری این حوزه
دانش��ی بازی کردهاند .این  23مدرک که هر یک وابس��ته به یک جریان نظری بس��یار مهم در حوزه
مدیریت استراتژیک هستند ،بهصراحت نشان میدهند که بدنه دانشی این حوزه نظری از چه مفاهیم
وام گرفته و به کدام سمت در حال حرکت است .این بررسی نشان میدهد که حداقل  5جریان نظری
بس��یار اساسی در این حوزه دانشی ،یعنی «رویکرد منبع محور به بنگاه «« ،نظریه اقتصاد تطوری « و
«رویکرد دانشمحور به بنگاه « ،نظریه قابلیتهای پویا و «نظریه رفتاری « را میتوان جس��تجو نمود.
این بررس��ی نشان داد که توسعه مفهومی رویکرد قابلیتهای پویا تحت تأثیر جریانهای نظری بسیار
مهمی است که توسعه و تطور این حوزه دانشی را رقمزدهاند.
از سوئی دیگر این بررسی نشان میدهد که میتوان حداقل  3مکتب اصلی را در تطور حوزه دانشی
قابلیتهای پویا شناسایی کرد .این  3مکتب عبارتاند از:
1.1نظریات پشتیبان :این مکتب به  4جریان نظری اقتصاد تطوری ،اقتصاد رفتاری ،رویکرد منبع محور
به بنگاه و رویکرد دانشمحور به بنگاه معطوف میگردد که ش��امل بس��ط نظریات بسیار مهمی در
توس��عه و تطور بنگاه به عنوان واحد تحلیل و رفتار آن در زمینه اقتصادی هس��تند .از سوئی دیگر
رویکردهای دانشمحور و منبع محور به بنگاه که اساس نظریه رشد بنگاه رو مورد بررسی قرار داده
1 . Alfred Chandler
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و در جستجوی پاسخ به مفهوم مزیت رقابتی بنگاه هستند بیشترین نقش را در توسعه این رویکرد
بازی کردهاند .بسط نظریه تطوری اقتصاد که با کار کالسیک نلسون و وینتر آغاز شده و تا به امروز
ادامه دارد ،رفتار بنگاه را در یک مس��یر تطوری اقتصادی مورد تحلیل قرار داده و تالش میکند تا
چگونگی تطور اقتصاد را در گذار زمان بسط داده و تحلیل نماید.
2.2توس��عهدهندگان :این مکت��ب بهطور عمده به همه نظریاتی اطالق میگردد که در توس��عه نظری
مفهوم قابلیتهای پویا پرداخته و چارچوبهای نظری و تحلیلی متفاوتی از آن ارائه دادهاند .شاید
بتوان مهمترین نظریات اصلی در این مکتب را به دو تالش تیس و همکارنش ( )1997و آیزنهارت
و مارتین ( )2000معطوف نمود .عمده مناقشات نظری که در این مکتب مورد بحث و تحلیل قرار
گرفتهاند بر سر سه موضع زیر هستند:

الف) آیا قابلیتهای پویا منجر به مزیت رقابتی پایدار شده و یا صرفاً میتواند سطحی از مزیت رقابتی
نسبی را حمایت نماید؟

ب) آی��ا چارچوب نظری قابلیتهای پویا صرفاً در محیطهای با تغییرات باال عمل میکند و یا تنها
میتواند در محیطهایی عمل نماید که دارای تغییرات متوسط است؟
ج) واحد تشکیلدهنده قابلیت چیست و قابلیتها چگونه شکل پیدا کرده و توسعه مییابند؟
ی اشاره میکند که در تالشاند تا با
3.3کاربس��ت نظریه :این مکتب بهطور عمده به تالشهای پژوهش 
استفاده چارچوب نظری ارائه شده در بنیان دانشی قابلیتهای پویا این مفهوم را مورد استفاده قرار
داده و توسعههای کاربردی از آن ارائه دهند .عمده این تالشها معطوف به کاربست این نظریه در
بنگاهها و صنایع مختلف بوده و تالش کردهاند تا از دو مس��یر مختلف این مفهوم را مورد بررس��ی
قرار دهند .نخست ،اینکه بخش عمدهای از آنها بر چگونگی شکلگیری قابلیتهای پویا در بنگاهها
پرداخته و تالش کردهاند تا مبتنی بر محیط رقابتی بنگاه نحوه تطور قابلیتهای پویا را مورد بررسی
قرار داده و اثر آن را بر مزیت رقابتی بنگاه مورد سنجش قرار دهند .دسته دوم ،به تحقیقاتی اشاره
دارد که تالش کردهاند تا اثر قابلیتهای پویا را بر س��ایر عوامل کلیدی موفقیت بنگاه همانند مدل
کسبوکار و توسعه محصوالت و خدمات جدید و  ...مورد بررسی و سنجش قرار دهند.
از س��وئی دیگر این بررسی نش��ان میدهد که عالوه بر  3مکتب فوق تالشهای پژوهشی بسیاری
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وج��ود دارن��د که تالش کردهاند تا مفهوم قابلیتهای پوی��ا را در چارچوب مطالعات کیفی و طولی در
بنگاهها و صنایع مختلف بس��ط داده و ارتباط آن را با دیگر عناصر استراتژیک بنگاه مورد سنجش قرار
دهند .بر این اساس میتوان بهصراحت نتیجه گرفت که حوزه نظری قابلیتهای پویا با توجه به نتایج
این پژوهش و ارتباط عمیق با س��ایر حوزهای نظری و درهم تنیدگی پیش��ینی و پسینی با مدیریت و
اقتصاد ،دچار ش��یء وارگی 1ش��ده و مستقل از مفهوم اصلی گسترش بس��یار زیادی پیدا کرده است.
بهبیاندیگر مناقشات نظری درون نظریه قابلیتهای پویا نهتنها منجر به همگرایی نظری میان محققان
نشده است بلکه منجر به افزایش عدم قطعیت و ابهام بیشتری از بعد عملیاتی گردیده است .نتایج این
پژوهش بهصراحت نشان میدهند که شیء وارگی پدید آمده در این بنیان نظری به دلیل تکثر نظریات
پشتیبان و عدم توجه و جریان سازی در مطالعات کاربردی است .از میان  23مدرک استخراج شده 17
مدرک دگرگون ساز به مفاهیم و نظریات پشتیبان اختصاص یافته است که گواهی بر این ادعا است.

1 . Reification
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