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 چكيده
برری  اص با کاربری خاص رسخخت که بای ری خهای یک محقق در زمینهپردرزیها و نظریهعرف شخخیتخخیتک رف ارک ری  م ؛مفاهیم

ری برری ومرج در رف ار نویسخخخن   باشخخخ م ریی مفاهیمک زون ربزرر وی        گویی و هرجفهم و دور رز هرگونه گزرفه   همگان گویاک قابل    

سخ  سؤرالت یک حوز   پا ست گویی به  شیتیت   ک بنر ررد هایی دهاک تفاوتهای متفاوتک هرزن  در بیان گزرر ابرریی رز نظر محققیی و 

سال        شتم طی  شابهی خوره  در شه و عمق معنایی م های پویا پردرخته و آن رر های رخیر نیز محققیی زیادی به مفهوم قابلیترما ری

عنورن یک که در ورقع آن رر به رن درختهک تیس و هم اررنش بود ری که به بررسخخی ریی موعخخو  پر تریی نویسخخن  رن م مهمررتقا درد 

شاخه  سن گان میتلف در ربت ر قابلیت های میتلف م یریتی مطرح نمودن م ریی مقاله نیز با بهر تئوری ج ی  در   گیری رز نظررت نوی

دررد که ریی تئوری زه نمود  و بیان می کن  و سخخاختار فرعخخی و عملی ریی تئوری رر بررسخخی عنورن یک تئوری مطرح میپویا رر به

ش   و یا هیچ        شنا  ست که تاز  با ریی مفهوم آ سخ خوره  درد و مزیت آن برری رفرردی ر گونه بینش و سؤرالتی رر در حوز  م یریت پا

 ریی مفهوم ن ررن م به درکی نسبت

 متئوری قابلیت پویاپاسخ سؤرالتک قابلیت پویاک تیسک واژگان كليدي: 

عه   درر م اتبات 

و آدرس پست رل ترونی ی: 535-33131313: رشمار  نمابMondegari@chmail.ir

Mondegaribamakan@gmail.comو آدرس پست رل ترونی ی: 535-33131313شمار  نمابر: 

Mohammady-2016@yahoo.comو آدرس پست رل ترونی ی: 535-31155333 شمار  نمابر:
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 دمهمق -1
 شخخ  کها کمتر به مسخخا ل م تو رمروز  پایه موفقیت شخخرکت

شناخته سازی مح ودیت بهینه تادی  ش   یا مقیاس های  های رقت

کارک  وکسخخ  برری موفقیت درتولی  بسخختگی درردم عنا خخر سخخنتی 

هاک حفظ  های ملموسک کنترل هزینهحفظ رنگیز ک درشخخختی دررریی

ست ک   کیفیتک بهینه ه برری پای رری عمل رد سازی موجودک بعی  ر

ش م در عوض    شرکت کافی با شرکت  کبرتر  شف و موفقیت   ها به ک

هاک ترکی  مؤثری رز رختررعات درخلی و خارجیک توسخخعه فر خخت 

کت       یان شخخخر ناوری در بیی و م قال مرز ف یت      رنت مال  هاک حفظ 

به  ن های کسخخخ     معنویک  کارک ر روز رسخخخانی بهتریی فرآی   ب ر و

های غیرمرتبطک دستیابی  گیریتتمیم وکارکهای ج ی  کس م ل

ی ها توسخخط رقبا بسخختگ حمایتی در برربر تقلی  و دیگر جایگزینی

های ج ی  در رس  که به رسمیت شناختی زالشدرردم به نظر می

سطح بازررهای رقابتی جهانی و درک زگونگی نوآوری در فناوری  

ست؛ قورع  ب      سی ن به موفقیت کافی نی ش  رما برری ر زی االزم با

که  هاییدر بازررهای جهانی بای  تغییر کن م بنابرریی تمام پاسخخخخ       

 هایشودک پاسخ  در سطوح میتلف برری ته ی  و فر ت مطرح می  

تو ا موقعی که بحث زمان و زمان      نوآوررنه خا ی می  ش ک خ با

سخخخریع باشخخخ ک  فناوررنهورود به بازرر مهم باشخخخ ک میزرن تغییررت 

رینجا رست    زرر نیز مش ل تعییی شود؛  ماهیت رقابت در آین   و با

 گرددم های پویا برمیکه پاسخ به قابلیت

تأکی  بر قابلیت پویا برری رسخخی ن به مزیت رقابتی رشخخار  به 

عو    ی   تأک« قابلیت»درردم ر طالح  « پویایی»و « قابلیت»دو مو

در سخخخازگاری مناسخخخ ک      ررهبردیبر نقش رسخخخاسخخخی م یریت    

زه   پار ج   ی  هارت سخخخازی و تنظیم م خارجی    د م های درخلی و 

های کاربردی برری مطابقت با رلزرمات       سخخخازمانک منابع و یرفیت   

حال تغییر می  محیط با تعریف       های در  که ریی موعخخخو   ی   ما ن

  کهای پویا که توسخخط تیس و هم اررن مطرح شخخ   رسخخت قابلیت

رشخخار  به تورنایی « دینامیک»باشخخ م ر خخطالح  کامال متفاوت می

وکار های کسخخ رری رسخخی ن به تجانس با محیطیرفیت مج د ب

های پویاک ر طالحات همردیف و مشابه قابلیت م[23]کن متغیر می

 که برری تو خخیف« های ترکیبیقابلیت»دیگری مانن  ر خخطالح 

ها با رسخختفاد  رز آنک به کار رفته و شخخرکتفرآین های سخخازمانی به

ست پی ر کردن  و ریجاد کاربردهای  ج ی  برری ریی  منابع درنش د

[ 15]«های معماریقابلیت»ر طالح  [ک 33]شود منابع رر شامل می 

مورد رسخختفاد  قررر گرفته  [3]«های کارکردیقابلیت»و همچنیی 

 رستم

ل  ذکرشخخخ   می      قابلیت پویا رر رز دی گا        با تمام مطا تورن 

  ورت زیر تعریف کرد:رن یشمن رن به

 «بن ی مج د  خخورتسخخازی و تورنایی سخخازمان در ی پارزه

با تغییررت سخخخریع     قابلیت   جه  های درونی و بیرونی برری مور

 [23]«محیطی

 ختخخو خخا فرآین هایی برری  فرآین های شخخرکت که رز منابع(

دهی مج دک رکتسا  و آزردسازی منابع(   سازیک ش ل  ی پارزه

 م  کنجاد تغییررت بازرر رستفاد  میبرری رنطباق با تغییررت یا ری

ست  ررهبردیمانی و ساز  روزمر پویاک رمور های تورنمن ی که  ر

ها با رستفاد  رز آنها)همزمان با یهورک فروپاشیک ردغامک   شرکت 

نابع                    ی ی رز م ج  بات  به ترکی ها(  بازرر مل و مرگ  ت ا

 م[23]رسن می

 «   یرفیت یک سخخازمان برری ریجادک توسخخعه یا ر خخالح منابع

  [م21]«رساسی به  ورت ه فمن 

 « سخخخازیک  پای رر سخخخازمان در ی پارزه        گیری رفتاری جهت

های بن ی مج دک تج ی  و بازسخخخازی منابع و قابلیت خخخورت

های مرکزی در خود و رز همه مهمتر بهبود و نوسخخازی قابلیت

به محیط    نا ل     پاسخخخخ  شخخخخ ن بر برتری های متغیر برری 

 م[31]«رقابتی

 تورن ن ات زیر رر دریافت:بر رساس تعاریف مذکور می

سازمانی  قابلیت -رلف ست های پویا در مفهوم کلیک فرآین های  و  ر

 م[1]نقش آنها تغییر منابع رساسی سازمان رست

ک بل ه در [11]تهای پویا قابل خری رری رز بازرر نیسخخخقابلیت - 

سازمان      [ 23]دشو سازمان ریجاد می  سیر حرکت  سته به م و ورب

 م[31]رست

ودی خرکنش خودبهرلب رهه یا یک وحلی فیهای پویا رر قابلیت -ج

ری رسخخت و ت رررپذیر نیسخخت و شخخامل عنا خخر رلگوبن ی شخخ    

 م[33 و 33ک 21]رست

 ریو یک سخخازمانی که به شخخیو   رسخخت های پویا پای ررقابلیت -د

ها سخخازگار ری رز بحررن خخورت گسخخسخخته با مجموعهخالقانه رما به

 م[31]بردشود قابلیت پویا رر به کار نمیمی

 ست رهای پویا مستلزم عزمی ررسخ و رن یشه    ابلیترستفاد  رز ق  - 

  م[2]ررتباط دررد ولی مترردف آن نیست ررهبردیو با تغییررت 
 

 هاي پویاتئوري قابليت -2
توسعه تئوری به دنبال بازشناسی و برطرف کردن ش اف بیی     

سیر علمی و پ ی    ست تفا سی که      م[13]های حقیقی ر سا سؤرل ر

های پویا رر   سخخخت که آیا قابلیت     شخخخود ریی ردر رینجا مطرح می 

به می یا       تورن  یابی قررر درد  یل و ررز یک تئوری مورد تحل عنورن 

( یک زارزوبی رر ررر ه نمود  که ریی     1523خیر؟ ووز و شخخخیلی)

نمای  که بر    هایی رر بیان می  زارزو  لیسخخخت جامعی رز وی گی  
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تورن مورد تحلیل و  مبنای آنها تنو  و سخخخطوح یک تئوری رر می   

یابی قررر دردم ریی وی گی رر یک    ها تعییی ز ن   بود  و برری  کن

  م[32]آور هستن تئوری رلزرم
 )برداشت نویسنده مقاله(ساختار فرضيه :1 جدول

 ساختار عملی ساختار فرضی

 Propositions طرحک پیشنهاد Units/what چيستی/مقادیر

 Hypothesis فرعیه Laws/how قوانين/چگونگی

 مرزها/چيستی،

چگونگی، 

جایی، چه ك

 كسی

Boundaries/how
, what, when, 

where 

های شاخته
 تجربی

Empirical 
indicators 

تحقیقات  System states بيانيه سيستم
 تجربی

Empirical 
research چرایی Why 

 کردمتشریح تورن میدر دو طبقه ساختار یک تئوری رر 

 رست؛ساختار فرعی که شامل پنج عنتر  -2

 م[32]گیردار عملی که زهار عنتر رر دربرمیساخت -1

 ساختار فرضی -2-1

ستی/مقادیر:   خود  های پویامبانی تحلیل روی رد قابلیتچي

دهی فر ت و ته ی ها   ها و یرفیتشان در دریافت و ش ل  شرکت 

شخخخان رز طریق یهاها و حفظ و نگه رری مزیتو قاپی ن فر خخخت 

ت پی ربن ی بهبود عمل ردک ترکی  و حمایت و در هنگام عخخخرور

در عمل  م[31]باشخخخ  های ملموس و غیرملموس می مج د دررریی 

 ها وموقعیت کهای پویایی که در فرآین هاها رز قابلیتهم شخخرکت

سیرها  ست بهر    یم ستفاد  می شان نهفته ر و  23]کنن بردرری و ر

 م[25

وییفه رسخخاسخخی قابلیت پویا ریی رسخخت تا  چگونگی/قوانين: 

ن  بر مب  شخخخرکت  ته    ها بتورن که در پیش گرف ن ک  نای مسخخخیری  ر

زگونگی فرآین ها و موقعیت خود رر سخخخامان درد  و به کسخخخ        

های خود دسخخت های بیشخختری در آین   رز طریق فر خخت مزیت

 م[23]یابن 

ها:         تئوری چيستتتی، چگونگی، چرایی، كيستتتی/مرز

ا های پوی  ها در محیط های پویا به تحلیل عمل رد شخخخرکت     قابلیت  

سخخخاد ک  یهای پویابازررهای بسخخخیار زابکک قابلیتدر  پردرزدممی

ثبات بود  که بر خلق سخخخریع درنش و رجرری م روم     تجربی و بی

ج آن که نتای  درحالی  ؛منظور تطبیق یافتی با محیط تأکی  دررد    به 

که در بازررهای پویای متوسطک   بینی رستم در ورتی  غیرقابل پیش

یت    ی       قابل یا تحلیلیک تفضخخخیلی و پیچ ی     های پو تأک  بود  و 

های موجود و رجرری خطی درشخخخته و نتایج ری روی درنشفزرین   

ست قابل پیش عو  به  م[23]بینی ر ضایی   ریی مو عنورن یک مرز ف

یل قررر می  یت     ؛گیردمورد تحل قابل که  با محیط در     زرر یا  های پو

ر های یک تئوری تأثیرگذر    بینیررتباط بود  و بر تفاسخخخیر و پیش  

شاور  خوره  بودم برخال ری که با ه ف بهبود عمل رد ف خ مات م

های پویا متضمی تالش و  رف وقت بود  و   هاستک قابلیت شرکت 

ها و مسخخیرهای موقعیت کبل ه در فرآین ها کقابل خری رری نیسخخت

زرخه  م[25و  23]شخخرکت نهفته بود  و قابل دسخخترسخخی رسخخت  

ش  و نمو در طول دور  عمر ب  قابلیت ضمی ر  ود  وهای پویا نیز مت

ن شخخ  رین ه ریی رشخخ  به نفع بود  و باعث بهتر شخخ ن و یا ب تر 

نمای  و خود یک مرز زمانی رر برری تئوری متتخخور می کشخخودمی

های پویاک دسخخختیابی به یک مزیت رقابتی  درنهایت ماهیت قابلیت   

رد ری رنجام پذیطور فزرین  بود  تا بررساس آن بازگشت سرمایه به   

مل    یک مرز ررزشخخخی رر برری ریی تئوری  که مجمو  ریی عور نیز 

 آوردمبوجود می

ستم:    سي های پویاک فرآین های خا ی بود  که  قابلیتبيانيه 

زمانی که بازرر آررم و  رسخخت؛تحت تأثیر تغییررت بازرر در نوسخخان 

ها تقریبی و سخخخاختار  خخخنعت پای رر  بینیتغییررت م روم و پیش

رن در بهبود عمل رد و ورسخخطه یرفیت م یرقابلیت پویا به کرسخخت

گیرد و در زمانی که بازررها سخخامان هی کاررتر فرآین ها شخخ ل می

بینی و مرزهای بازرر   ناآررم و زابک بود  و تغییررت غیرقابل پیش     

ر های بسخخیاهای پویا تحت تأثیر ورکنشقابلیت کنامشخخیا رسخخت

پذیری سازمان مربوط  که آن هم به رنعطافگیرد ش ل می خا ی  

ست  ستگی ف  [23]ر شای ستگی ت املی ر  نم تیس دو معیار  شای ر ی و 

 نمای :ها معرفی میگیری ریی ررزشبرری رن رز 

فنی: زگونه یک تورناییک وییفه خود رر رنجام ده ک  شایستگی   -2

 ؛ب ون رین ه به ردرمه زن گی شرکت توجه کن 

زگونه یک تورناییک شخخرکت رر به ردرمه  :یی ت املشخخایسخختگ  -1

سخخخازدک تورنایی پویا باعث سخخخازگاری ت املی در        می زن گی قادر  

 م [31]گرددشود و باعث کارآفرینی میدهی محیط میش ل

سا  چرایی: ست که  س دربرگیرن   فرآین ها و فاکتورهای ر ی ر

شرکت رنع اس     توجیه ست که در  شنهاد روربط متقابلی ر کنن   پی

و  ها یاب  و هسخخختی یک شخخخرکت رر نتیجه فرآین هاک موقعیت         می

و شخخیو  م یریت ریی فاکتورهاسخخت که در  [23]درن مسخخیرها می

  م[31]شودها منجر مینهایت به موفقیت شرکت

 ساختار تجري)عملی( -2-2

داد)حر:(:   هخخا و مسخخخیرهخا  فرآینخخ هخخاک موقعیخخت پيشتتن

شرکت در دریافت و قاپی ن فر ت   کنن   تورناییتقویت ها و های 

ست که در طول زمان    سازی منابعی ر ش     ها دباز شرکت ریجاد   ر 

و سخخامان هی  با شخخیو   خخحیح م یریت   م[31و  25ک 23]رسخخت

ورن تهای پویایی بازرر میم تری به ورکنشآفرآین ها به شخخیو  کار

 م[23]پاسخ درد
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روی رد قابلیت پویا رثر مثبتی بر مزیت رقابتی دررد و       نظریه: 

 م[13]و پویایی محیط رثر مثبتی بر قابلیت پویا خوره  گذرشت

به نتایج کمی و کیفی   متغیرهایی که هاي تجربی:اخصشتت

ل  روتیی     منجر شخخخو قا ن ها در  ل      موقعیت  کها دم فرآی قا ها در 

های مالی جاری و مسخخخیرها در قال  تحقیق و توسخخخعه          دررریی

 های تجربی رستمهای رساسی در زمینه شاخالفهؤری رز منمونه

شهوری همچون وو)    تحقيقات تجربی: سن گان م ( 1523نوی

قابلیت  رز نظر دی گا  منبع   به تحقیق    محور و رثر آن بر  های پویا 

سی    ن رپردرخته  که منابع کمیا  و رن و همچنیی به ریی نتیجه ر

ی      بل تقل قا پارزگیک      کغیر ن  رثر مثبتی بر ی  تعویض و ررزشخخخم

 تیکه رز عورمل رسخخخاسخخخی قابل دررد یادگیری و پی ربن ی مج د

 م[11]ستپویا

 ت تحقيقمرور ادبيا -3
تورن در ریهاررت  های پویا رر می  یهور رولیه زارزو  قابلیت    

( یافت 2113(ک همچنیی تیس و پیزرنو)2111شان)  و تیسک پیزرنو

( به 1553( و زوت)1551ری توسخخط زوال و وینتر) و توجه فزرین  

 م[33و  31ک 25ک 23]های پویا  ورت گرفتقابلیت

ها  ری رز تورنمن ی جموعه عنورن ممحققان تورنمن ی پویا رر به    

درنن  که در کل سخخخازمان جریان درردم در ریی       و فرآین هایی می  

طه می  ی               ررب یای تول ن ی پو ن  تورنم مان قاتی  به تحقی تورن 

ک تورنمن ی  [2]ک تورنمن ی م یریت پویا     [33]محتخخخوالت ج ی    

 رشار  نمودم[ 33و  1]بازرریابی پویا

شرکت مرتبط با  همچنیی در ررستای درک فرآین های سطح   

 خخورت هماهنگیک ی پارزگیک  م یریت منابعک تورنمن ی پویا رر به

ن      و یادگیری  یه نمود قات دیگرک   [م25و  23]بازآرریی تجز تحقی

عنورن یخخک عخخامخل  یخخادگیری رر رز ریی ربعخخاد جخخ ر نمود  و بخخه

 م[31]های پویا موردبررسی قررر دردریجادکنن   قابلیت

ع  رز رین ه در سخخخال     قابلیت   2115ب های پویا رر   تیس ورژ  

تأثیر تحقیقاتش پیررمون همیی موعخخخو  در      مطرح نمودک تحت 

 و کردنک قاپی نزارزوبی رر  با سخخه تورنمن ی حس 1551سخخال 

و محققیی دیگر نیزک  [35]تغییر شخخ ل دردن)بازآرریی( ریجاد نمود

های ربعاد تعریف تیس رر مورد بررسی بیشتر و   ربعاد و زیرمجموعه

های م ریی زارزو  مفاهیم و یافته[33و  21]تری قررر دردن یقعم

یر: تر و با تنو  بیشتر نظهای گسترد تحقیقاتی بسیاری رر رز حوز 

ک رقتتخخخادهای  خخخنعتیک قورنیی و رقتتخخخادک    ررهبردیم یریت   

 های سازمانی و مطالعات نوآوررنه تحت تأثیر قررر دردمدرنش

 به توجه با رقابتی نن   مزیتکتعییی عورمل بررسی  کال اک به

 ریی به پاسخخخیگویی دنبال به وی پردرختم محورمنبع روی رد

 مشخختریک با روربط ریجاد ها)رطالعاتکقابلیت آیا بود که سخخؤرل

سعه   منابع)تجربیاتک کنن  ( وتأمیی با رربطه ریجاد و محتول  تو

 هاییمزیت روی بر فیزی ی( منابع و مالی منابع عملیاتک مقیاس

ست؟  قابتی تأثیرگذررر  و محتول  هزینهک مانن  هاییشاخا  رو ر

 حا ل  ظرگرفتم نتایجنرقابتی در هاییمزیت عنورنبه رر خ مات

شان  وی کار رز های مزیت روی بر منابع و هاقابلیت که ده می ن

 [م11]رست تأثیرگذرر رقابتی

سینی و بومی)  شررن و مق م 1551آمبرو های های قابلیت(ک پی

شرکت(    و ر در قال  دو متغیر خارجی)ماهیت بازررپویا ر تارییچه 

و متغیرهای درخلی)رفتار م یریتیک سخخخرمایه رجتماعی و رعتماد(        

گیرد کخخه فخخاکتورهخخای خخخارجی        د  و نتیجخخه می    ومعرفی نم     

های شخخخرکت در ورکنش به نوسخخخانات بود  و کنن   تورناییتعییی

ساز کنن   تورناییفاکتورهای درخلی تعییی س های  عه مانی برری تو

 م[3]باش های پویا میقابلیت

 بازررهای در بنگا  رفتار تأثیررت بررسی به هم اررنش و ناوررو

 تمایز قیمتک مانن  هاییشخخخاخا ریشخخخان .پردرختن  خارجی 

 رر و هزینه رنسخخانی منابع ررتباطاتک و ترفیع توزیعک محتخخولک

تایج  نظرگرفتن م در رقابتی  هایی مزیت  عنورنبه   نشخخخان ها آن ن

 تأثیرگذرر   بنگا   خارجی  عمل رد رقابتی بر  مزیت  که  ده  می

 م[33]رست

سی  به هم اررنش و کنیمک  بر پویا هایتورنمن ی تأثیر برر

 1551سخخخال  رز پس مالی شخخخرریط بحررن در هابنگا  عمل رد

بر  تأکی  با درنش خلق محیطک در م ررزیابی رن م ریشخخانپردرخته

 و فرآین ها در شخ   خلق درنش ردغام توسخعهک  و پ وهش درنشک

گا ک  محتخخخوالت ج دک    بن ن ی م نان    یادگیری  پی رب  و کارک

سانی  نیروی هایتورنمن ی سازی رهرم های  ینتورنم عنورنبه رر رن

 که  ده  می نشخخخان ریشخخخان های تحلیل  رن م درنظرگرفته  پویا 

 پذیرش سازمانک  در پذیرش تغییررت موج  پویا هایتورنمن ی

عمل رد  و نوآوری باالتر  عمل رد موج   سخخخازمان  در تغییررت

ج   نوآوری طابق  مو مان   بیشخخختر ت  بیرونی محیط با  سخخخخاز

 [م11]شودمی

 روی رد به توجه با پویا هایقابلیت   بررسخخخی به  وو و لیی

شان  پردرختن م محورمنبع سایی   به ری شنا  منابع بیی رربطه دنبال 

یادگیریک  هاآن ن مبود بنگا  عمل رد و پویا هایقابلیت میتلفک

 در پویا هایقابلیت عنورن به رر ی پارزگی و مج د بن یپی ر 

 بر پویا هایقابلیت که رسن  نتیجه می ریی به ریشان  گرفتن م نظر

قابلیت  نو  سخخه بیی رز و رسخخت تأثیرگذرر هابنگا  عمل رد روی

 م[11]رست برخوردرر بیشتری تأثیرگذرری رز یادگیری بع  پویاک

 هایقابلیت محیطک پویایی رربطه بررسی  هم اررن به و  وجیا



 
 و دیگران محمد مندگاري بامكانعلي
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 هاکفر ت قابلیت تشییا ریشانک پردرختن م بنگا  عمل رد و پویا

 و سخخخازمانی  پذیری رنعطاف  قابلیت   مج دک  بن ی پی ر  قابلیت  

طاف     یت رنع نه    پذیری قابل ناورر یت    عنورنبه  رر ف یا  های قابل  پو

 شخخناسخخایی  که قابلیت  دهمی نشخخان آنها درنظرگرفتن م نتایج

 بنگا ک عمل رد روی بر مج د بن یپی ر  قابلیت و هافر خخخت

سیار  سایر    ب ستم   شرریط  در نیز رقابتی هایقابلیت تأثیرگذرر ر

 م[12]رست تأثیرگذرر بنگا   عمل رد روی بر محیط پویای بسیار

های درخلی)سخخاختاری و رجتماعی( و ( مق م1523رری سخخون)

به     طیک شخخخب ه های خارجی)محی  مق م  باطات( رر  عنورن ها و ررت

های  دررد که مق ممتغیرهای رسخخخاسخخخی معرفی نمود  و بیان می   

های سخخازمانی در توسخخعه و کنن   تورناییدرخلی و خارجی ترغی 

 م[23]باش های پویا میپای رری قابلیت

سری رز مطالعات تجربی  ورت گرفته در رربطه   همچنیی یک

  ج ول  در 1555رلی  2115های  سخخخال های پویا طی  با قابلیت   

 ررر ه گردی   رستم 1شمار  

 
 

 [31]نظران این حوزهقابليت پویا از دیدگاه صاحب :2 جدول
 توضيحات رویكرد سال نویسنده

Helfat 2113 ها در ررتباط با تورنایی تحقیق و توسعهمکنن گی درنش و دیگر درررییشرح نقش ت میل کمی 

Tripsas 2111 های پویامهای رردی ال رز طریق تورناییو ربقای نوآوری ریفناوررنهتمرکز روی تورنایی توسعه  کیفی 

Petroni 2113 تمرکز روی توسعه محتوالت ج ی  که تحت تأثیر ی پارزگی درنش بیرونی و درونی رستم کیفی 

Majumdar 2111 تورن  تب یل به قابلیت در هر زمان برری شرکت شودمت میتمرکز در ریی موعو  که آیا بزرگی شرکت و فرهنگ غال  شرک کمی 

Deeds et al 2111 های پویاتمرکز روی ربعاد توسعه محتول ج ی  رز دی گا  تورنایی کمی 

Delmas 2111 کمی 
ر یو تغی ریفناوررنههای و کاهش ع م قطعیت رز نوآوریدر رفزریش شایستگی عمنی  ررهبردیهای تمرکز روی نقش هم اری

 مقرررت

Pisano 1555 شرح نقش یادگیری سازمان در ساخت تورنایی در زمینه توسعه پروژ  کیفی 

Madhok, 
Osegowitsch 

 فناوریی: حوز  جغررفیایی و سازمانی فناوررلمللی هم رز رشاعه بییهای وربسته بهتمرکز روی حوز  کمی 1555

Griffith, 
Harvey 

 رلمللیوکارهای بییمحور و بازررمحور شرکت برری درک بهتر ق رت شرکت در ررتباط با کس عی پارزگی دی گا  منب کمی 1552

Spanos, 
Lioukas 

 محورپیشنهاد آزمایش م ل ترکیبی مزیت رقابتی: زارزو  پورتر و دی گا  منبع کمی 1552

D’Este 1551 بیها رز طریق ربعاد تولی ک تحقیقک بازرریابن ی شرکتا و دستهههاک ناهمگونی درخلی شرکتآش ارکردن رلگوهای رنباشت تورنایی کمی 

Alvarez, 
Merino 

 های تطابقک تأثیرگذرری بر منابع و تورنایی و وربستگی به پویایی محیطتمرکز روی تحول سازمانی و م انیزم کمی 1553

Verona, 
Ravasi 

 های پویاین  بازآرریی درنش رز تورناییتمرکز روی خلق و جذ  درنشک ی پارزگی درنش و فرآ کیفی 1553

Salvato 1553 کیفی 
ری شرکت در ررتباط با منابع ج ی  و ای فردی و هستهررهبردهنورن پیام  ترکی  مج د ررردی عبه ررهبردیبررسی تحول 

 های سازمانیروتیی

Keil 1553 کیفی 
ریک هم اریک های میاطر گذرریارکت رز طریق سرمایهتمرکز روی نقش یادگیری در توسعه تورنایی برری خلق و توسعه مش

 رکتسا 

Sako 1553 کنن گان سازمانیهای عرعهکنن  ک توسعه و ت ررر م روم قابلیتکنن   و تحمیلتمرکز روی موررد تسهیل کیفی 

Mota and de 

Castro 
 پویاهای تمرکز روی سیر تحول مرزهای شرکت و ماهیت زن گانه تورنایی کیفی 1553

George 1555 هابررسی رثررت تجربی یادگیری روی هزینه توسعه تورنایی کمی 

Newbert 1555 های پویاتمرکز روی آرریش ج ی  شرکت رز دی گا  تورنایی کمی 

Athreye 1555 کلی درخلی و خارجی  عورملهای خ ماتی شرطی بررساس تمرکز روی سیر ت امل تورنایی کیفی 

Lazonick, 

Prencipe 
 گذرری در پشتیبانی فرآین های نوآوررنهو سرمایه ررهبردتحلیل نقش  کیفی 1555

 

 متدولوژي تحقيق -4
سعه به دلیل ناپای رر    شورهای در حال تو تحلیل محیطی در ک

های های پویای زیادتری رستم م ل بودن محیطشان مستلزم م ل  

ی رقابت هایآماری مرسخخوم قادر نبود  تا به تحلیل کاملی رز مزیت

در طول زمخخان بپردرزد و همچنیی درک کخخاملی رز عمل رد                  

ی      آمیز شخخخرکت موفقیت  ما ها رز رجرری  دی گا    مهای برتر ررر ه ن

 سمت روی ردهای قابلیت پویا گرریشتحقیقات سنتی و گذشته به

م ریی تحقیق نیز [31و  1ن ] درمود  و آن رر ربزرر مفی ی می پی ر ن 

گیری رز منابع م تو  و بررسخخی با بهر با توجه به ریی موعخخو  و 



 سخ به سؤاالتپا :هاي پویاسازي قابلیتتئوري
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 های پویا پردرخته   مقاالت بسخخخیاری که به ماهیت درونی قابلیت         

ست  سعی در معرفی قابلیت ر عنورن یک تئوری جامع های پویا بهک 

های  و کامل دررد و تمام تالش خود رر نمود  تا ریزبیانات و گفته        

ه مورد تحلیل  ک های پویا همانن  تیس رر درحالی      بزرگان قابلیت   

ها رر نیز در همیی رربطه ررر ه بنمای  و ده ک سخخایر دی گا قررر می

با ریی مفهوم آشخخخنا نبود  و یا رن ک            به خورنن گانی که ر خخخال 

ی ز ف ری رر معرفتبتورن  تارییچه و زیربنای ریی      کرطالعاتی دررن   

سی گوگل  سی ریی مفهوم پردرخته   کنمای م در برر زمانی که به برر

ایی هورژ با تغییررت جز ی در جسخختجو و با به کاربردن کلی شخخ  

 «های پویا  هایی رز قابلیت   مثال »ک «های پویا  رنور  قابلیت  »همچون 

یت   »و  قابل یا   تئوری  ی      ک«های پو ک 351555ک 31155به ترت

رکورد ب سخت آم م ریی تحقیق کامال تو خیفی بود  و    2135555

ی کخخه تف ررت رر ررر خخه گرریش بخخه تحلیخخل مفهوم درردم مقخخاالت

در ورقع مؤثر در تحقیقات بع ی خوره  شخخخ  و تقریبا       کنمای   می

به دور                ماری  یاک رز مباحث آ قابلیت پو یه روی رد  پا مام مقاالت  ت

بال موشخخخ افی ریی مفهوم در الیه       به دن ها و  ها و روتیی بود  و 

ها بود  و قتخخ  دررد تا به راسخخا و ها و سخخازمانروزمرگی شخخرکت

های تغییر در  رن ریی مفهوم رر معرفی نمود  که تمام زمینه   م یر 

ست تغییری در زرویه دی       ستک کافی ر کنار و یا حتی در دست ما

ست یافتم ربزرر خا ی       شود تا به موفقیت و مزیت د و نگا  ریجاد 

ست  ستک قورنیی ریی ربزرر خود ما و تف ر و گرریش فنیاز نی  های ما

هاست که در بعضی موررد نامهبیش ها وو روزمرگی و دستوررلعمل

 طلب منیاز به ر الح و در بعضی موررد پی ربن ی ج ی  رر می
 

 هدف تحقيق -5
سی مفاهیم قابلیت  سی دی گا  برر   های متفاوتهای پویا و برر

در ریی زمینه ختخخو خخا تیس و هم اررنش مورد ه ف ریی مقاله  

سؤرالت مورد منازعه رز دی گا  ر    ست و در نگا  دیگر  شمن رن  ر ن ی

[ در 32های پویاک ختو ا محم  فیضل و هم اررنش]حوز  قابلیت

  آنریی حوز ک عینا ت ررر و رز دی گا  ریی منبع و سخخخایر منابع به       

پردرخته شخخخ   و تفاوت رسخخخاسخخخی ریی مقاله با منبع مذکور در        

سیگویی به ریی زالش بیان ست که د های م یریتی پویا در پا ر ها

 درخته ش   رستمگیری به آن پرنتیجه
 

 هامقایسه قابليت -6
یت   یک  قابل به      سخخخری رز  که  ح   خخخفر وجود دررد  های در 

ده  که به آنها ها رم ان رمررر معاش در زمان حال رر میسخخخازمان

یا عملیاتی گفته می      قابلیت   عادی  با   م[33]شخخخودهای  همچنیی 

ستردگی می  شامل تورنمن ی  تورن تورنمن یکمی گ های فناوررنه 

 رر رز« گذرریک تولی یک مهن سخخی تولی ک ررتباط با بازررهسخخرمای»

های طررز رولی وجود  ها برشخخخمردم ولی قابلیت   گونه تورنمن ی  ریی

ن     مان بردرریک تورنمن ی  تورنمن ی ردررکیک تورنمن ی بهر   »دررد 

 های نو  رول و تورن  قابلیت   که می « یادگیریک تورنمن ی بازآرریی   

 باش مهای پویا میورقع همان قابلیت فر رر ر الح کن  و در 

ها و  هاک تیتخخخا های درون سخخخازمانک مهارت    کلیه فعالیت   

های قابلیت»تریی سطح یک هرمعنورن زیربناییهای حاکمک بهنظام

ها رز آن جهت ده م برخی رز ریی تورنمن یرر تشخخخ یل می« رولیه

های ی تورنمن»با عنورن ککه تأثیر مستقیم در رقابت سازمانی دررد  

شود؛ کاهش هزینهک ریجاد تمایز در محتول   نام برد  می« رساسی  

 هاستو خ ماتک رفزریش ورود به بازرر رز جمله نتایج ریی تورنمن ی

محورهای »کارها مورد بررسخخی رسخختم وو عم تا در سخخطح کسخخ 

ست     ری رز تورنمن یدر ریی زمینهک مجموعه« رقابتی سی ر سا های ر

نمود  و سخخخازمان رر رز سخخخایریی متمایز    رفزریی کمک  که به هم  

 گردرن ممی

ها رز دی گا      به مقایسخخخه تیپولوژی قابلیت     3شخخخمار   ج ول  

 پردرزدمنویسن گان میتلف می
 [(2]منبعنویسنده از  تحليل)هامقایسه قابليت :3 جدول

 توضيحات سطو: قابليت نویسنده

س
کولی

 (
2113
) 

 طبقه رول

 طبقه دوم و سوم

 اورر ی)متا(های متورنمن ی

 های فردیتورنمن ی
 تغییر و گسترش تورنمن ی فردی
بر  هایادگیری برری آموزشک رثر تورنایی

 ی  یگر و خلق تورنایی ج ی 

دنیلز)
1551
) 

 های سطح رولتورنمن ی
 

 های سطح دومتورنمن ی

گی   ویایف رختتخخخا خخخیک ق رت زن    
 روزمر  با رستفاد  رز منابع

خلق بازسخخخازی رز طریق سخخخطح رولک 
 سطح رول هامنابع ج ی  با تورنمن ی

ست مورردی رر تحلیل کن  که زگونه تورنمن ی  »  سن   نتورن وفق های پویا مریی نوی
 «شون مبه تغییر خود می

وینتر)
1553
) 

 های سطح  فرتورنمن ی
 های سطح رولتورنمن ی

 
 

 های سطح باالترتورنمن ی

 رمررر معاش در زمان حال
ن ی  ر بر تغییر سخخخطح های مؤث تورنم

ثر در              مؤ یررت  ی غ ت ننخخ   فر مخخا  خخخ
 فرآین های تولی 

نتیجه آموزش سخخخازمانی که منجر به     
های پویا می خلق یا ر خخالح تورنمن ی

 شودم

 «ریی نویسن   نتورنست به تحلیل عمقی ریی سطوح سلسله مررتبی بپردرزدم» 

زهرر هم اررن
 (

1553
) 

 تورنمن ی ماهوی
 تورنمن ی پویا

ت تورنمن ی برری ر الح و درک بینهای
 هاتغییر تورنایی

نایی  به شخخخرکت در حل       تور که  هایی 
 رسانن ممسا ل یاری می



 
 و دیگران محمد مندگاري بامكانعلي
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ی و 
آمبروسین

هم اررن)
1551
) 

 تورنمن ی نموی
 تورنمن ی نوسازی

 تورنمن ی رحیا کنن  

بسخخته به شخخرریط محیطی و مرزهای  
مانی ریی تورنمن ی    ها شخخخ ل    سخخخاز

 (2گیرن )نمودررمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [2]توانایی پویا براساس محيط و مرز سازمان -1 نمودار

 

و نتایج  3شخخمار   گرفته در ج ولبررسخخاس تحلیل  خخورت 

به خوبی مشخخیا  کرن ها ذکر کرد سخخطوحی که برری تورنمن ی

سته به ژرف و عمق       سن گان علیرغم رین ه نتورن ست که ریی نوی ر

ن       ل  خود بپردرز طا بات می    کمحتوری م ته رث که   ریی ن  شخخخود 

های سخخخازمانی وجود دررد و فقط بای  ها در درون و الیهتورنمن ی

شود تا با رنتیا  یک     ها و تورنمن یریی الیه سایی  شنا ها درک و 

عمی رین ه فر ت    ررهبرد سایی نمودک حتی    پویا بتورن  شنا ها رر 

 ته ی ها رر به یک زالش و در ورقع یک فر ت تب یل کردم
 

  اهاي پویچيستی قابليت -7

جاد دی گا       یا رر می  منشخخخأ ری جاد  تورنمن ی پو تورن بر رثر ری
سرعت تغییررت در بازررهای مرتبط با آن      نایع با فناوری برتر و 

کلی با توجه به تحوالت سخخخریع محیطی و  طورم به[25]درنسخخخت
پخخذیری در فنخخاوریک لزوم ریجخخاد نوعی ی پخخارزگی و رنعطخخاف            

رس  و در  نظر میی عروری به های رقتتادی رمر های بنگا فعالیت
 که ی ی رز پذیر در حال تغییرریی محیط جهانی به شخخ ت رقابت

های آن گسخختردگی جغررفیایی و سخخازمانی منابع نوآوری و وی گی
یت               مال  ن  زیزی بیش رز  یازم ی رر ن پا یت  ی  رسخخخختک مز تول

ستم ریی مزیت نیازمن      دررریی سیتی قابل تقلی )درنش( ر های به 
عی تورنمن ی رسخخخت که پویا و به سخخخیتی قابل تقلی     مال یت نو  

 خخورت مرت ک تورنایی خلق و بازآرریی ک مال یتی که به[31]رسخخت
ن ی های سخخازمانی خاص مانن  تورنمن ی فناوریک تورنمتورنمن ی

رر فررهم آوردم در حقیقت تورنایی پویا  بازرریابیک تورنمن ی تولی ی
  ورت تورنایی جهت:تورن  بهمی

های ها و ته ی رت: شخخامل نظام دهی فر خخت درک و شخخ ل  -2

یت  یادگیریک فیلترکردنک    تحلیلی)یرف های فردی( برری حس 
که در  [31]ها درنسخختدردن و تحت نظم درآوردن فر خختشخخ ل

و  [13]تورن رز مفهوم گرریش به بازرر  ردبیات توسخخخعه فناوری می   
 بهر  جستم  [3]شناسایی و رنتیا  فناوری

هاک ها: شخخامل سخخاختارهای بنگاهیک رویه رز فر خخترسخختفاد   -1
 [35]شخخودها میگیری رز فر خختهایی برری بهر ها و محرکطرح

هایی برری رتتخال  هایی همچون برنامهکه در حوز  فناوری فعالیت
به ی  یگر همچون نقشخخخه       بازرر  ناوری و  ناوری ف یا   [35]رر  ف و 

با ریی تورنمن ی   مرتبط  [3]بردرریهای رکتسخخخا  و بهر  فعالیت  
سازمان      سایر نهادها و  س  با  ستم همچنیی ررتباط منا شامل   ر ها 

توجه به عورمل غیررقتتادی و [ 31]عمق تا عمیقهای کمهم اری
و  [31]ها و فرهنگ جهت ریجاد وفادرری و تعه    زشک ررردمانن    

با آن     تی پذیرش موررد مرتبط  به تغییر و  یان   [ 21]دردن  در م
بردرری ن  رز متخخخادیق تورنمن ی قاپی ن و بهر   تورمشخخختریان می 

 باش م
بت    -3  قا ظت و       حفظ ر حاف ی ک م پذیری رز طریق رفزریشک ترک

های محسوس و نامحسوس سازمانی: مباحثی  حتی بازآرریی دررریی
هنخخگ             همخخا منخخ ی  ن تور چون  م منخخ ی     [35]سخخخخازیه ن تور ک 

سی     عنورن م انیزمیرفیت جذ  به ک[33]سازی ی پارزه سا های ر
ناوری    [ک 25]گیرییاد  بازآرریی   [3]حافظت رز ف  [33]و تورنمن ی 
عنورن مفاهیم مورد رسخخختفاد  جهت توعخخخیح تورنمن ی تغییر      به 

ها رشخخخار  به   تورنمن ی شخخخودم ریی شخخخ ل و بازآرریی مطرح می  
ن ی  ن                 تورنم یازم ن  و ن ی  بل تقل قا به سخخخیتی  که  هایی دررد 

با فر خخخت   تطبیق نه و نیازهای در حال تغییر        پذیری  های فناورر
دهی مشختریان رسختم همچنیی شخامل تورنایی سخازمان در شخ ل     

کن ک توسخخعه محتخخوالت و  رکوسخخیسخختمی که در آن فعالیت می 
وکار  های کسخخ بردرری رز م لبهر فرآین های ج ی  و طررحی و 

ا های پویوکارهای کارآفرینانه نویهورک قابلیتدر کس   م[35]رست 
م در [25] ار رودا بهعنورن منبع حاکم بر فعالیت   مم ی رسخخخت به 

به           کسخخخ   گا   ی  تهک ریی د یاف های رسخخختقررر کار نابع   و عنورن م
فته ررن  در نظر گنیافتنی یا منابعی که نادی   گرفته شخخ  دسخخت

های دینامی ی رر تأمیی نمود  و عرعه  شودم منابعی که قابلیت می
فرد بود  که پیگیری آنها رمری های منحتربهدررری زمینه ککن می

 رس مدشورر به نظر می

ستگی    کنن  تعییی که عامل زن  هم اررن و تیس  هایشای

 رد عورمل ریی رن مکرد  شناسایی   رر ست پویا هایقابلیت و متمایز
« هاک مسیرها موقعیت فرآین هاک» رست  ش    بن یطبقه دسته  سه 

 و م یریتی فرآین های به بنگا  رقابتی مزیت ریشخخانک زعمکه به
 و آن وی   هایدررریی وععیت  توسط  دررد و بستگی  آن سازمانی 

ها و موقعیت م[25و  23]گیردمی ش ل  آن دسترس  در مسیرهای 
های که قابلیترسخخت سخخازمان  یمسخخیرهاک نیروهای درونی و بیرون

 فرآین ها درخلی یا خارجی

فرآین ها 
 درخلی

 مرز سازمان

 محيطی درک

 غیرعادی

 پویا

 پای رر

 تورنمن ی پویا

 رحیا کنن  

 نوسازی

 نموی

 های رساسیتورنایی
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  ؛رستها دررری دو بیش سازدم موقعیتپویا رر فعال و یا متوقف می
ک  فناوررنههای های سخخخازمان یعنی درررییموقعیت درونی به دررریی

شخخخودم های سخخخاختاری رطالق میم ملک مالیک رعتباری و دررریی
ازرر ب موقعیت بیرونی به موقعیت سازمان در برربر محیط سازمان و  

کنن  که   م تیس و هم اررن تشخخخریح می [23و  1]گرددآن باز می 
سخخازمان و رین ه زگونه  ررهبردیموقعیت سخخازمان بر وعخخعیت  

م مسخخخیرها دربار  رسخخخت تأثیرگذرر کآی مزیت رقابتی ب سخخخت می
روی ردهای گذشخخته سخخازمان رسخخت و رین ه گذشخخته و زمان حال  

 سازدمقف میسازمانک آین   سازمان رر ه ریت یا متو
 و هماهنگی نقش دررد؛ نقش سخخخه سخخخازمانی فرآین های

 و تبخ یخل   بنخ ی مجخ د)نقش  پی ر  و یخادگیری  ی پخارزگیک 
سطح   به بستگی  رول درجه در هاسازمان  عالی عمل رد (مدگرگونی
 به درخلی درردم هماهنگی سخخازمان خارجی و درخلی هماهنگی

 ورح های سخخازمان)شخخامل  رجزری درخلی بیی هماهنگی میزرن

 شودم رطالق می سازمانی(  ررهبردهای و فناوری سازمانیک  میتلف

 خرد و کالن محیط تغییررت با هماهنگی به خارجی هماهنگی

 ت ررر وسیله به که رست  فرآین ی کگرددم یادگیریمی باز سازمان 

 به ترسخخریع و که بهتر سخخازدمی قادر رر رفررد ویایفک تمریی و

 تولی  هایفر ت  که سازد می قادر چنییبپردرزن م هم کار رنجام

 حال در سرعت  به هایمحیط شودم در  شناسایی   محتول ج ی  

 های بنگا دررریی ساختار  مج دک بن یپی ر  قابلیت ررزش تغییرک

 رحساس  خارجی و درخلی تغییررت رجرری لزوم و شود می نمایان

 آین فر یک عنورنهب ریمقایسخخه زمینهک ررزیابی ریی شخخودم درمی

شمن   هابنگا  برری ش    دهیسازمان  ست  ررز هایی که به بنگا  .ر
    های بسیار منعطف نامی بنگا  ککنن ها دست پی ر می ریی قابلیت

 پویا  های قابلیت   که  گفت  تورنمی خال خخخه طورشخخخودم به می

 مج د بن یپی ر  و قابلیت یادگیری ی پارزگیک قابلیت عنورنبه

 درخلی؛ شخخخودم منابع می تعریف بنگا   خارجی  و درخلی منابع 

ست  هاییدررریی منابع و شامل  ست  بنگا  خود به متعلق که ر  و ر
 و منابع خارجی؛ شخخامل منابع و رسخخت شخخ   ریجاد آن توسخخط
 و هابنگا  سخخایر  با رتحاد و هم اری رز که رسخخت  هاییدررریی

 آی مب ست می هاسازمان

ساس کلیه تعاریف  ورت     ا بهش   ت ی تعریفگرفته و مبانبرر
شرح ج ول   تورن بهحال می سی   ک1شمار    طور خال ه به  به برر
 های پویا پردرختمقابلیت

 [23]هاي پویامقایسه توانمندي -4جدول
مبانی 
 اصلی

 سازي مجددمفدوم دیدگاه سنتی

 تعریف
ها برری یادگیری روتیی
 هاروتیی

خاص که  ررهبردیفرآین های سازمانی و  
م یررن رشخختررک منابع  رز آن با رسخختفاد 

خود رر با برخی جز یات خاص)رز جز یات 
تل گرفته تا روتیی    سیار مف بی های تجرب

کننخخ م بر طبق      و کلی( جخخایگزیی می       
یا              بل  قا قابتی  یای ر بازررک مزر یایی  پو

 های خاصوی گی هماهنگی

 رلگو
های مفتلک روتیی

 جز ی و تحلیلی

 بینیقابل پیش نتیجه

مزیت 
 رقابتی

مزیت رقابتی پای رر رز 
 های پویامزیت

ایی های پوی  بینی رز قابلیت  غیرقابل پیش  
آی م  پایان و پای رر ب سخخخت می      نادرک هم 

های وسیله م انیزم فرد بهمسیر منحتربه  
یخخادگیری مخخاننخخ  عمخخلک کخخ گخخذرریک       

 گیردمبن ی ش ل میرشتباهاتک مرحله
 فردمسیر منحتربه ت امل

 

 هاي پویات از دیدگاه قابليتپاسخ سؤاال -8
(ک قابلیت پویا    2111تیس) و بررسخخخاس دی گا  شخخخانک پیزرنو   

سخخخازیک سخخخاختک بازآرریی منابع  تورنایی شخخخرکت برری ی پارزه»

ریف تع« بیرونی و درونی برری مقابله با تغییررت سخخخریع محیطی   

شخخخودم بر پایه ریی تعریف قابلیت پویا قادر خوره  بود که به            می

 :[32]گرددرل رساسی پاسخ ده  که شامل موررد ذیل میزهار سؤ

 قابلیت پویا زیست؟)قابلیت/ تورنایی( -2

 عمل رد قابلیت پویا زیست؟)ی پارزگیک ساختیک بازآرریی( -1

ده ؟)شخخایسخختگی/    زه تغییررتی توسخخط قابلیت پویا رم می -3

 منابع(

لط س گیرد؟)تحت تزه زمان قابلیت پویا مورد رستفاد  قررر می  -3

 تغییررت محیط(

بارتون)       ناردو و  به نظررت لئو که  مانی  ( 2111عالو  بر رییک ز

پیزرنو و  کتری روی نظررت شخخخانشخخخود و دی  دقیق رسخخختناد می 

یا رر        ( می2111تیس) یت پو قابل ها  ن رزیمک آن نایی    »ر رنع اس تور

ش ل    ری رز مزیت رقابتی های ج ی  و نوآوررنهسازمان در دریافت 

بیان  «ربستگی به مسیر خاص و مورعع بازرری معینی   با توجه به و

ن  می بل       [31]کن قا طه دو سخخخؤرل دیگر مطرح و  که در ریی ررب ک 

 جور  دردن رست:

قابلیت پویا زه زیزی دریافت می         -5 شخخخود؟)مزیت رقابتی     با 

 پای رر(

به    -3 ته         زه زیز منحتخخخر یا سخخخاخ یت پو قابل فردی توسخخخط 

 شود؟)وربستگی مسیر/ موعع بازرر(می

 قابليت پویا چيست؟ -8-1

( ش ل گرفت:  1551بن ی که توسط ورنگ و رحم ) در تقسیم 

ری ههای هستها در مرتبه رولک تورناییمنابع در مرتبه  فرک تورنایی

های پویا در مرتبه سخخوم رز سخخلسخخله مررت   در مرتبه دومک قابلیت

های ملموس سری درررییگیردم منابع شرکت رز یکررزشی قررر می

های کردن درررییکه م یریت رسخخخت ناملموس تشخخخ یل شخخخ  و 

م با [31رز نقل]های ملموس رست ناملموس بسی دشوررتر رز دررریی  

به دررریی   جه  ناملموس)رو  تو هارت     تییهای  هاک م ن   و ها هاک فرآی

ست؛ ها( نه تنها رینها ررزشمن   یرفیت بل ه ت ررر آنها نیز توسط   ر

با مشخخخ ل     عث ر  رسخخخت رق با قابتی      و در ورقع  یک مزیت ر جاد  ی

کردن های شخخخرکت قابل تب یلم هر زن  که قابلیت[1]شخخخودمی
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ها هایی نیز برری تب یل و رنتقال تورناییرما مح ودیت ؛[21]رسخخت

شرکت     ست که در دسترس  بنابرریی بازآرریی  م[21]ها نیست نیاز ر

بن ی که برری ری نیوره  بودم همچنیی زمانمنابعک فرآین  سخخخاد 

شرکت   بازآرر سط  شورر     کشود ها درنظرگرفته مییی تو سیت و د

م همچنیی موفقیت در کسخخ  مزیت رقابتی پای رر نه  [21]رسخخت 

تنها عامی بازآرریی فعاالنه فرآین ها و ساختارهای درست نیوره     

به شخخخیو      ؛بود ه        بل ه رحتیاج  نه و مؤثری خور های کامال ماهرر

مج د منابع رساسی   هایی که باعث بازآرریی تورنمن ی پسدرشتم  

سطح ماورریی تورنایی    شته   شود در  سازمانی قررر در که  [22]های 

 [م31]شودهای پویا محسو  میها در ورقع قابلیتریی نو  تورنایی

 عملكرد قابليت پویا چيست؟ -8-2
سط قابلیت      سطحی رز  شش عمل رد کلی تو های پویا در هر 

 خخورت  کباشخخ  بلوغ( که و تورنایی)در مرحله تأسخخیسک توسخخعه 

ش ن در بازررهای موجودک ورود    می شرکت رجاز  یاهر پذیرد و به 

به بازررهای ج ی ک ترک بازرر موجود و یا حتی بازررهای میتلف با     

ده م ریی شخخش های مشخخابه در تولی رت مشخخترک رر می تورنایی

بازآررسخخختیک ترکی  مج دکردنک         ج ی  و ت رررکردنک  عمل رد)ت

 باش مگیری( میکنار  و سازیجایگزیی کردنک مستح م

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [17]یابندي قابليت پوشاخه :2 نمودار

ل ه ب کشخود های پویا نه تنها باعث خلق منابع ج ی  میقابلیت

گردد   تورن  منابع مق ماتی رر در همان موعخخخعی که ریجاد می        می

 مورد رستفاد  قررر ده م

يت     -8-3 قابل یا صتتورت    چه تغييراتی توستتط  هاي پو

 گيرد؟می

فات و هم اررن)     یت     1551با تمرکز روی تعریف هل قابل که   )

گسخخترش ه فمن   و تورنایی سخخازمان برری ریجادک ر خخالح»پویا رر 

( که 1525نمای ک همچنیی تعریف بارتو)تعریف می« رساسی منابع  

ک [3]نمای قابلیت پویا رر ریجاد تغییر در منابع رسخخاسخخی معرفی می

های  ویا بر فرآین  تغییرک نوآوری در م ل   همچنیی تأکی  قابلیت پ    

ها که توسط  وکارک رنتیا  و ریجاد آهنگی منسجم در دررریی کس  

فات و هم اررن)   له روشخخخی     1551هل ی ک ریی مسخخخأ ( مطرح گرد

بازآررستیک تج ی کردن و ر الح رساسی     »شود که قابلیت پویا  می

 «های شخخرکتو شخخایسخختگی هاک فرآین هانابع که شخخامل روتییم

باشخخخ م بنابرریی نظر به ریی موعخخخوعات قابلیت پویا به دنبال           می

نایی       ن ن تور بازگردر م   برری  به    طرحی ع های سخخخطح  خخخفر 

ر های متغییها در محیطهای سخخطح باالتر و تج ی  قابلیتتورنایی

 باش ممی

 گيرد؟چه زمان قابليت پویا مورد استفاده قرار می -8-4
تحت تأثیر میزرن پویایی محیط    میزرن رثرگذرری قابلیت پویا     

 ری متفاوت رست:در هر زمینه

های با در خخ  تغییررت آررم در سخخاختار  خخنعتک     در محیط -2

یت   یت        قابل عال یا در جهت رنطباق ف به    های پو با تغییررت   کار ها 

 رودممی

تغییررت م روم در سخخاختار  خخنعتک   های آشخخفته بادر محیط -1

ناور  یت       ف قابل بتک  قا یا تجربی بود  و بر درنش و  های پو ی و ر

کن  تا شخخخرکت رر با های ج ی  تأکی  درشخخخته و تالش میآگاهی

 .[21]نش   پیون  ده بینیهای پیشمنابع ج ی  و خروجی

 شود؟هاي پویا چه چيزي دریافت میبا قابليت -8-5

ی ررک              پا نا به شخخخ ت  های  بازرر قابتی در  یت ر برری حفظ مز

سری رز  طور م روم و یکج د منابع بهها نیاز به بازآرریی مشرکت 

در حال حاعخخخر تمرکز    .[23]م ت دررن   های رقابتی کوتا    مزیت 

شیو  شرکت رز رر   ررهبردی های مؤثر های مؤثر م یریت منابع به 

نابع تغییر کرد  رسخخخخت   ب ون وجود  م رز ریی[15]ر خخخالح م رو 

حت  ت های پویا منابع به تنهایی قادر به تغییررت عمل ردی       قابلیت  

یت      قابل ه  بود و  یابی و       تغییررت محیطی نیور با ررز یا  های پو

همررسخختایی منابع رسخخاسخخی باعث عمل رد بهتر در آین   خوره    

ا های پویدرنشخخمن رن رتفاق نظر دررن  که قابلیتهمچنیی  م[5]بود

 م[31]منجر به مزیت رقابتی پای رر خوره  ش 

پویا   هاي فردي توستتط قابليت  چه چيز منحصتتربه   -8-6

 شود؟ساخته می
کن : موقعیت فعلی مسخخیرهای عملیاتی ج ی  ریجاد می -رلف

های جاری و منابع فیزی ی آن مم ی رسخخت مشخخیشخخرکتک خط

کارگیری عملیات ری گردد که شخخخ ی ر بهمنجر به ریجاد پیشخخخینه

 م[31]رر بر شرکت تحمیل کن  ررهبردی

ای ممتاز  ه گردد: قابلیت  منجر به ریجاد منابع ج ی  می       - 

فا می        قابتی ری یت ر جاد مز یادگیریک نقش مهمی در ری ن م   در  ک

بردرری رز هایی رسخخخت که با ه ف بهر منظور رز یادگیریک فعالیت

 گیری کنار 

ي
ی هر واحد توليد

ح توانای
سط

 

 مقدار انباشتگی
 فعالیت

 تأسيس و توسعه

 تج ی کردنک بازآررستی

 جایگزیی کردن

 سازیمستح م

 بلوغ
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هاک         درنشک مهارت  عه آن ن های موجود و تقویت و توسخخخ ها و فرآی

ها و فرآین های ج ی  همچنیی شناسایی و رکتسا  درنشک مهارت

  [م25]گیردرنجام می

دهی مج د و ردغام منابع: تورنایی ردغام و تف یک       شخخخ ل  -ج

زرر که   ؛شخخخودو مهم محسخخخو  می ررهبردیمنابع یک قابلیت     

منظور مقابله با تغییررت به شخخ ت بازسخخازی رسخخاسخخی منابع به  

مهم و عخخروری  کگیردپیچی   که در بازررهای رمروزی شخخ ل می

ای میتلف همنابع میتلف و رر  کهارسخختم در ورقع ثروت شخخرکت 

 کارگیری آنهاستم به

ها بای  ریجاد تعادل بیی مسخخخیرهای فعلی و آتی: شخخخرکت -د

ش  ست  ررهبردی  که موقعیت نمررق  با به  یابیفعلی رر به بهانه د

 کهارره ارهای آتی رز دسخخت ن هن م با توجه به ناهمگونی شخخرکت

عه  نابع درخلی در موقعیت    مجمو فاوت رز م های میتلف در  ری مت

های  ریزیار شخخخرکت قررر درردم همچنیی رفرردی که برنامه     رختی 

جام می ررهبردی  ن  رر رن جام          کده تا رز رن بت نمود   ی  موری با

های مورزی رجتنا  کنن م همچنیی یهور سخخخناریوهای        فعالیت  

ها متفاوت رسخخختم بنابرریی     سخخخاخت یرفیت    و آین  ک یادگیری  

ساخت یرفیت ب  شرکت  سیرهای خاص در  رری خود ها به دنبال م

شن  می شرکت به گونه کبا سی     ری که دیگر  ستر ها نتورنن  به آن د

درشخخخته باشخخخن  و در ورقع همیی باعث رختالف در نتایج گردی   

[31]رست

 

 

 

 

 
 

 

 

 )نویسنده مقاله(هاي پویاارتباط بين عملكرد قابليت :3 نمودار
 

 نتيجه -9
حفظ   ها و رمروز  با توجه به رین هک  خخخرفا تمرکز روی دررریی     

موقعیت خود به دلیل تغییررت سخریعی که در محیط و ختخو ا    

تورن  عاملی برری کسخخخ  مزیت ده  نمیمنابع درنشخخخی روی می

ک کس  مزیت رقابتی  حفظ منابعبرری ها ها و سازمانباش ک شرکت

رحتیاج به    کتعالی در جهت  حرکت  و  ها با درشخخختی همیی دررریی 

های پویا دررن م ریی مقاله اییهای سطح باالیی همچون تورن تورنایی

 سایر مقاالت بود   ادفمقاله پررستنادتر که مورد رست 23با بررسی  

آنها در  در خخ  35 مقاله که ح ود 35و با بررسخخی ح رقل منابع 

تو ا مقاالت       ستناد نمود  بودن  و خ منابع خود به ریی مقاالت ر

فاهیم و گسخخختر  تعریف و         جامعی رز م یل  به تحل  تیسک رول 

  های پویا پردرخته و برری خورنن گان روشخخیسخخازی قابلیتمفهوم

نمای  که قابلیت پویا یک تئوری و نظریه مست لی رست که در   می

های میتلف مطالعات رجتماعی و رقتتخخادی و نوآوری قابل عر خخه

م  می      کارآ یک تئوری  فا  بود  و  یت       طرح و د ها باشخخخ  و در ن

های  که در حوز  پ وهش سخخخؤرالتی رر  کبررسخخخاس همیی مقاالت 

شرکت    میتلف مطرح می ستی که  ش  و درخور سازمان با ها رز ها و 

یان می  عنورنیک تئوری دررن  رر    قابلیت پویا      نمود  و ب دررد که 

سخ خوره  درد؛ ریی نتای    سؤرالت پا طور خال ه  ج بهزگونه به ریی 

 آم   رستم  ستدر جور  سؤرالت ب

س قابلیت پویاک قابلیت -2  ست که باعث نظم  های  طح باالیی ر

به دررریی     ی ن  ناملموس   بیشخخخ هاک روتیی   »های  ن   و ها فرآی

ها به دنبال م یر پویا برری حفظ دررریی شخخودممی« هاشخخایسخختگی

ها و کاری در مجموعه خود رسخخختک بر دسخخختوررلعملحذف مورزی

تبادل رطالعات  کقورنیی رحاطه کامل دررد و مرت  در حال آموختی

 ساالری رستمو شایسته

منظور کنترل منابع رسخخاسخخی درخلی و های پویا بهقابلیت -1 

م م یر پویا تسلط  رست  خارجی شرکت در طول زمان طررحی ش    

که برری        مانی  به ررزش ز مان خود درردک  الزم رر بر پی ر  سخخخاز

ساختی مجموعه سپری ش   ورقف رستک مرت  در حال یادگیری     

ست و درنش رو مجموعه  ستک م یریت    ری رز در سازمان ر رنش کل 

تورن وری ریجاد ش   توسط مجموعه رو میدر رفزریش بهر منابع رر 

 دی م

سازی       -3  سی منابع نه تنها برری باز سا قابلیت پویای تغییر ر

فاد  قررر می     نابع مورد رسخخخت بازآررییک  به  ک بل ه گیردم منظور 

ی   جایگزیی  ترک ن یک  نار    ب  وگیری کردنک رسخخختح ام و حتی ک

ری م یر پویا در هر مرحله گیردمگیری مورد رستفاد  قررر میگوشه

رز زرخه زن گی سازمان که باش ک رگر رشتباهی ش   آن پی ر  رر      

شه بیرون می  ریزد و ب ون هیچ ترس و ربهامی آورد و دور میرز ری

سخخخازد و در طررحی پی ر  ج ی  رز تمام ری ج ی  رز آن میپی ر 

مان خود بهر     کار دیگررن     میسخخخاز کار رو و رو در  مه در  بردم ه

درنن ک پس به ورسطه همگان  شریک رستک همگان همه زیز رر می  

کن ک برری ها رر بازسخخازی میموقعیت خود رر مسخختح م و ریشخخه 

یون ن رسوکن ک رول فحذف ریشه پوسی  ک ریشه ر لی رر قطع نمی

لی ریشه ر   بع  پی ر  ج ی  رر بر  و کن ریشه ر لی رر مح م می  

 کن مبنا می

قابلیت پویا نه تنها برری تغییررت سخخخریع محیطی مورد        -3 

تورن  در سخخایر تغییررت نیز مورد گیردک حتی میرسخختفاد  قررر می

 هادریافتی فر ت
 هاقاپی ن فر ت

 بن یم یریت ته ی  و پی ر 

 اخت منابع ج ی س ردغام و بازسازی مج د منابع

 تعادل بیی مسیرها گسترش و توسعه مسیرهای ج ی 
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ش م    ستفاد  با ستک محیط   م یر پویاک خود یک تحلیل ر گر محیط ر

درن ک زالش رر به فر خخخت    ج ی  و تغییررت آن رر یک زالش می    

آن  ازآغوش ب زن ک بل ه با    و نه تنها ته ی  رر پس نمی    تب یل کرد    

درن  که ته ی  نقطه عخخعف رو رر نشخخانه پذیردک م یر پویا میرر می

به قوت مب ل رفتهک به ورسخطه همیی ته ی ک نقطه عخعف خود رر   

  مکن کن  و موعع خود رر مستح م میمی

  ه کسبل  کقابلیت پویا فقط به خاطر مزیت رقابتی نیست -5

ری در زمان تغییررت سخخخریع  مزیت رقابتی پای رر رز رهمیت عم        

درن  که بر خیلی رز   م یر پویا زون می   محیطی برخوردرر رسخخختم

تورن  مزیتی رر که شرریط محیط تسلط ن ررد و ع م ریی رحاطه می

در طول زمان کسخخخ  کرد  رز دسخخخت رو خارج کن ک بنابرریی در      

کن    خود ه فی رر ت ویی می   خود به کمک تمام مجموعه     ررهبرد

ش      سیر خطایی ریجاد  ش  و رگر در ریی رر ک م  ککه ه ف همگان با

زنان پویایی الزم رر دررد تا رو رر متوجه ه ف کن م همیشه ررهبرد 

ش ک       س ی محیط با شای  ری مزیت همان نقاط تاریک و مبهم و یا 

فقط م یر  رسخختم که شخخانس مج دی رر در رختیار م یر قررر درد 

ست حس کرد  و در لحظه  سایر  بای  آن رر در ری رز زمان آن رر رز 

 رقبا بقاپ  و مال خود کن م

ش  که به ن رت  های پویا میزمانی قابلیت -3  تورن  باررزش با

سط رقبا تقلی  و ت ررر         سیتی تو ش  و به  سترس با در بازرر در د

تأثیر             باشخخخ  که همه رینها تحت  بل تعویض هم  شخخخود و غیرقا

رقابت    ها رسخخختم گی مسخخخیر و ناهمگونی بیی شخخخرکت   وربسخخخت

یک سخخخازمان   کک رما رگر سخخخازمانموجود نیسخخختنیافتنی دسخخخت

سخخری یادگیرن   و مسخخئول و همزمان پاسخخیگو باشخخ ک حتما یک

ختوص و عمنی در آن نهادینه ش   که قابل رقابت    های بهدرنش

سایی ریی درنش     شنا ستک همه هنر یک م یر پویا نیز ربت ر  ی هانی

ست        ست که مم ی ر سابی ر عمنی و تجار  ناآموختنی و غیررکت

ساد   ش ک    ری و یا فایلدر هر گزررش  شته با های بایگانی وجود در

سابی به رو  سازمانک یهبع  تب یل ریی تجار  غیررکت  های معمولی 

 ولی کری که در یک نگا  سخخخاد  نتورن به آن دسخخخت یافتبه گونه

کرد ک جز ی رز پی ر  سخخازمان رعضخخای سخخازمان آن رر دقیقا درک 

 رن مکرد  و نقش فرهنگ سازمان رر به آن درد 
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