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از روشتحلیل هم  :چکیده یکی  واژگان  متنرخدادی  مدیریت  های  زمینه  در  مختلفی  کاربردهای  که  است  کاوی 

های  بوده است، بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دیدگاه  توجه  مورداطالعات دارد. یکی از این کاربردها که کمتر  

های پژوهشی مختلف  یر در حوزهاست که روندهای علمی اخ  جهت  آن  از. اهمیت این کارکرد  استنظری مختلف  

. بر این مبنا، پژوهش حاضر در تالش است تا کاربردپذیری  اندگرفتهشکلها و مفاهیم گوناگونی  نظریهعموماً از ترکیب 

این منظور    برای رخدادی واژگان را در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دو دیدگاه نظری نشان دهد.  تحلیل هم

آیی  های پویا و دوسوتوانی از همانتخاب گردیدند. قابلیت  مطالعه  موردعنوان  ی پویا و دوسوتوانی بههاهای قابلیتدیدگاه

عنوان دو  ها بهکه پژوهشگران از آن  حدی  به اند؛  توجهی در مطالعات اخیر حوزه مدیریت استراتژیک برخوردار بودهقابل

های  مطالعه بررسی ساختار قلمرو معنایی مشترک بین قابلیت  . بر همین اساس، هدف ایناندکرده  یاد  پذیرادغامدیدگاه  

های عنوان، چکیده و  رخدادی واژگان، به وارسی بخشبا استفاده از تحلیل هم  ،. به این منظوراستپویا و دوسوتوانی  

آوساینس یا اسکوپوس نمایه شده و در این  وب  های داده  پایگاهدر    2018های مستندات علمی که تا سال  کلیدواژه

های پویا و عناصر آن،  ( قابلیت1عنوان مشتمل بر    14اند، پرداخته شد. در نتیجه،  ها به هر دو نظریه اشاره داشتهبخش

انش و  ( د7( مزیت رقابتی پایدار، 6ها و منابع سازمانی، ( قابلیت5( نوآوری، 4( عملکرد،  3( دوسوتوانی و عناصر آن، 2

(  12( کارآفرینی،  11( رهبری،  10( فناوری و فناوری اطالعات،  9( تغییرات محیطی و سازمانی،  8یادگیری سازمانی،  

به14وکار و  ( مدل کسب13های همکاری،  شبکه تأمین  عنوان طبقات مفهومی اصلی در قلمرو  ( عملیات و زنجیره 

تحلیل زمانی واژگان، سیر مطالعاتی جاری میان این طبقات  ، بر اساس  همچنینمشترک این دو دیدگاه معرفی گردید.  

نیز   بر این اساس  معرض  بهمفهومی  آینده تحقیقاتی که در قلمرو  توان پیشمی  ،نمایش درآمد.  بینی نمود که افق 

قابلیت میمشترک  دوسوتوانی شکل  و  پویا  بیشتر  های  کسب  سمت  بهگیرند،  مدل  نظیر  مدیریت  موضوعاتی  وکار، 

 گردد.و زنجیره تأمین و کارآفرینی متمایل  عملیات

 های نظری.آیی دیدگاههمکاوی، متنهای پویا، رخدادی واژگان، قابلیتتحلیل هم، دوسوتوانی :هاواژه کلید
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 مقدمه 
از روش   1رخدادی واژگان تحلیل هم کاوی است که از کاربردهای فراوانی در حوزه  های مرسوم متن یکی 

برخوردار   زرندی،  این کاربردها می   ازجمله.  استمدیریت اطالعات  علمی )سلطانی  نقشه  به ترسیم  توان 

( و شناخت و  1396(، بررسی تغییرات یک حوزه پژوهشی )خلیلی جعفرآباد  1395  زاده  یمکو    نگهبان

( اشاره نمود. یکی از کاربردهای  1397  گنجه فرو    حقیقات در یک حوزه علمی )خطیر، محبیتحلیل روند ت

واژگان که کمتر  تحلیل هم قلمرو    موردتوجهرخدادی  بررسی  این روش در  از  استفاده  است،  قرار داشته 

های اخیر معموالً شاهد آن  در سال   ،درواقع.  استمعنایی مشترک میان دو یا چند دیدگاه نظری مختلف  

شناسایی و   مانند) 2سنجیرخدادی واژگان برای دستیابی به اهداف اطالع ایم که محققان از تحلیل همبوده 

حوزه کرده تحلیل  استفاده  خاص  مطالعاتی  حوزه  یک  در  پژوهشی(  روندهای  و  دانشی  )مانند:    اندهای 

Hajiheydari, Talafidaryani, Khabiri and Salehi 2019)  نظری اشتراک  بررسی  به  کمتر  اما  ؛ 

 گرفتهانجام جستجوهای  مطابق  توان بیان نمود که  می   ،تردقیق  به عبارت.  اندهای علمی مختلف پرداخته حوزه 

رخدادی  پژوهشی که با استفاده از تحلیل هم  تاکنون،  در منابع علمی در دسترس توسط پژوهشگران این اثر 

  نشده انجام لمرو معنایی مشترک میان دو یا چند دیدگاه نظری مختلف پرداخته باشد،  واژگان به بررسی ق

ها و روندهای تحقیقاتی را برمال سازد.  تواند ابعاد جدیدی از حوزه هایی میچنین تحلیلکه  حال آن   است.

رسد که بخشی از دانش متعلق به یک حوزه پژوهشی در اشتراک آن حوزه با  می  به نظرطور  این  ،درواقع 

ها با یکدیگر پنهان مانده  پوشانی این حوزه که در محدوده هم   استتوسعه  رشد و  ها در حال  سایر زمینه

های اخیر  کند؛ چراکه در سال های نظری بیش از سایر موضوعات صدق میاست. این مطلب در مورد دیدگاه 

از ماهیت میان ایم که حوزه اهد آن بوده ش ای برخوردار بوده و ترکیب  رشتههای پژوهشی مختلف عموماً 

ها سبب گردیده است.  اندازهای نوظهور را در این حوزه های مختلف، چشم های نظری مختلف از رشته دیدگاه 

رخدادی واژگان  تحلیل همدرآوردن کاربرد    یشبه نماخود را  اصلی  بر همین اساس، تحقیق حاضر مأموریت  

های  داند. به این منظور نیز دیدگاه های نظری مختلف می در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دیدگاه

اند. در ادامه این بخش، دلیل و مبنای این  انتخاب گردیده   موردمطالعهعنوان  های پویا و دوسوتوانی به قابلیت

آنکه   به  با توجه  است.  به کاربرد تحلیل انتخاب تشریح گشته  پرداختن  اطالعات در  ادبیات مدیریت  در 

لف یک خأل پژوهشی وجود  رخدادی واژگان برای بررسی اشتراک نظری دو یا چند تئوری یا دیدگاه مختهم

 تواند در راستای پر کردن این خأل سهیم واقع گردد. پژوهش حاضر با انجام مأموریت خود می   دارد، بنابراین

وکار و مدیریت  های سازمانی در زمینه کسبترین نظریه ای پویا بدون شک یکی از مهمهدیدگاه قابلیت 

های  های اخیر، مطالعات حوزه مدیریت استراتژیک قابلیتدر سال(.  1398گردد )تالفی داریانی  محسوب می

منظور  رونی بههای درونی و بیشایستگی  بازپیکربندیسازی، ایجاد و  توانایی سازمان برای یکپارچه   -  3پویا 

عنوان یک  را به  -(  Teece, Pisano, and Shuen 1997سرعت در حال تغییر )های بهمواجهه با محیط 

( است  نموده  شناسایی  پایدار  رقابتی  مزیت  برای  مهم   Wilhelm, Schlömer, and Maurerمحرک 

 
1.Word Co-Occurrence Analysis 

2.Informetrics 

3.Dynamic Capabilities 
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منظوره  فرد، ارزشمند و همههای پویای نیرومند یک منبع منحصربه که قابلیتآن  دلیل  به،  درواقع(.  2015

برای بنگاه در نظر گرفت )توان آن را به رود، میمی   شماربه پایدار   Teeceعنوان زیربنای مزیت رقابتی 

وکار  کسب  راستا و کارای تقاضاهای امروزیِتوانایی سازمان در مدیریت هم  -  1(. همچنین دوسوتوانی2018

عنوان محرک اصلی در احیای  به  -(  Raisch and Birkinshaw 2008زمان با تغییرات محیط ) و انطباق هم

مطرح   آن  بلندمدت  عملکرد  و  (.  Zimmermann, Raisch, and Cardinal 2018)  استبنگاه 

بهره دیگرعبارت به در  که  است  سازمانی  دوسوتوان  سازمان  شایستگی،  از  کنبرداری  اکتشاف  های  و  ونی 

بخشد  پذیری خود را بهبود میتوانمند بوده و از این طریق عملکرد و رقابت میزانیکهای جدید به فرصت

(Cao, Gedajlovic, and Zhang 2009)می   ؛ دیدگاه بنابراین  به  پرداختن  که  نمود  بیان  های  توان 

پایدار برای بنگاه و بهبود عملکرد    های پویا و دوسوتوانی در ردیف تالش برای کسب مزیت رقابتیقابلیت

قرار می آن  زمانی کامالً روشن می بلندمدت  اهمیت موضوع  پژوهش گیرد.  بدانیم  های مدیریت  گردد که 

بر محور پاسخ  منظور  ها بهو در اکثر آن   اندگرفتهشکل گویی به چگونگی کسب مزیت رقابتی  استراتژیک 

ترین متغیر وابسته در مطالعات راهبردی، از عملکرد  ن اصلیعنوامفهوم مزیت رقابتی، به  کردن  عملیاتی

هایی که برای این چگونگی،  بنابراین طبیعتاً تئوری   ؛( 1395اند )حیدری و سیدکاللی  سازمانی بهره برده 

 توجهی در مدیریت استراتژیک برخوردار هستند.پاسخی مناسب ارائه نموده باشند، از اهمیت قابل

است که در ادبیات کنونی مرتبط با این دو دیدگاه، دوسوتوانی یک قابلیت  ذکرن شایادر همین راستا، 

(؛ و این در حالی است که مبدأ  Nosella, Cantarello, and Filippini 2012گردد )پویا محسوب می 

پیرامون قابلیت پردازی مفهوم  پویا و دوسوتوانی کامالً مستقل از یکدیگر بوده ها  اریلی و تاهای   2شمن اند. 

توانند در مواجهه با تغییرات به حیات خود ادامه  ها چگونه می( پس از طرح این پرسش که سازمان 2008)

که درباره    پذیر  ادغامهایی  عنوان دیدگاه ها بههای پویا و دوسوتوانی اشاره نموده و از آن دهند؟ به قابلیت

در ارتباط با این    بنابراین  ؛اندیادکرده نمایند،  حث می ها برای انطباق با محیط در حال تغییر بیادگیری بنگاه 

که  رغم آناما علی   ؛عنوان یک قابلیت پویا عمل نماید تواند به اند که دوسوتوانی چگونه می پرسش توضیح داده 

درستی های پویا و دوسوتوانی وجود دارد، هنوز ارتباط بین این مفاهیم بهچنین قرابت مفهومی بین قابلیت 

نماید تا در یک  بنابراین الزم می  ؛( Jurksiene and Pundziene 2016کاوش قرار نگرفته است )مورد  

پژوهش مستقل به بازخوانی ارتباط انتزاعی این دو دیدگاه با یکدیگر و ارائه ساختار قلمرو معنایی مشترک  

پرداخته شود. برکینشاو، زیمرمنمیان آن  بیان2016)  3و ریش   ها    همراهاند که  نموده   ( در مطالعه خود 

گردد که ها سبب می های پویا و دوسوتوانی با یکدیگر و ادغام مفهومی آن دو دیدگاه نظری قابلیت  نمودن

 . نطباق با تغییرات مداوم حاصل شود ها در مواجهه و اهای کلیدی سازمان تری بر چالش تمرکز دقیق

، هدف اصلی مسئلهشی موجود در این  با توجه به چنین اهمیتی و همچنین با عنایت به خأل پژوه

ساختار قلمرو معنایی مشترک    درنهایتمطالعه حاضر آن است که به بررسی توأمان این دو دیدگاه پرداخته و  

رود که طبقات  سازی، انتظار میهای پویا و دوسوتوانی را نمایان سازد. در پی این نمایان بین ادبیات قابلیت 

 
1.Ambidexterity 
2.O’Reilly and Tushman 

3.Birkinshaw, Zimmermann And Raisch 
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فهومی  دهنده این طبقات، ارتباط معنایی طبقات مآمده و اجزای تشکیل ستدمفهومی کلیدی در ساختار به 

های پویا و دوسوتوانی  های قابلیت روند مطالعاتی مشترک بین تئوری ها با یکدیگر و همچنین  و اجزای آن 

 های اصلی زیر نیز خالصه نمود:توان در قالب سؤال شناسایی گردد. این اهداف را می

مستتر .1 مفهومی  قابلیت   طبقات  ادبیات  بین  مشترک  معنایی  قلمرو  دوسوتوانی  در  و  پویا  های 

 ؟اندکدم 

  بهها را در یک چارچوب انتزاعیِ یکپارچه  توان این طبقات مفهومی و ارتباط میان آن چگونه می  .2

 کشید؟  تصویر

قابلیت .3 ادبیات  بین  مشترک  مطالعاتی  مفهومی  روند  طبقات  اساس  بر  دوسوتوانی،  و  پویا  های 

 آمده چگونه است؟ دست به
های  های پیشین، تحقیقی که تئوریاست که در میان پژوهش   جهت ازآن سهم پژوهشی این مطالعه  

مند  های نظام های پویا و دوسوتوانی را در یک مطالعه با یکدیگر همراه نموده و با استفاده از روش قابلیت

است که در این مطالعه    ذکرشایان. البته  نیسته  مالحظها پرداخته باشد، قابل مشترک آن   ادبیات  مروربه

است که بر این   شدهاستفاده کاوی  منظور ترسیم ساختار دانش مشترک بین این دو دیدگاه از رویکرد متن به

 ، روش تحقیق را نیز نوآورانه دانست. موردبررسیپژوهشی    مسئلهتوان عالوه بر  اساس می 

دهی شده است که در اولین بخش بعد از مقدمه، پیشینه  زمان به این صورت سا  مقالهاین  ادامه مطالب  

است. بعد    شدهدر این تحقیق تشریح    مورداستفادهپژوهش ارائه گردیده است. سپس در بخش بعدی، روش  

روش  یافتهاز  توضیح  به  نیز  نتیجهشناسی  آخر  قسمت  در  و  پژوهش  پیشنهادهاهای  و  برای    ییگیری 

 . است  شدهارائه های آتی  پژوهش 

 

 پیشینه پژوهش 
کاوی، تنها  سنجی و متنهای مختلف علمکه تعدادی پژوهش وجود دارد که با استفاده از تکنیکرغم آنعلی

قابلیت  مروربه مطالعاتی  )زمینه  پویا  -Albort-Morant, Leal-Rodríguez, Fernándezهای 

Rodríguez and Ariza-Montes 2018; Batista Mota, Damasceno Pinto, Paranhos and 

Hasenclever 2017; Di Stefano, Peteraf, and Verona 2010; Fernandes, Ferreira, Raposo, 

Estevão, Peris-Ortiz and Rueda-Armengot 2017; Vogel and Güttel 2013;  یا دوسوتوانی )

(García-Lillo, Úbeda-García, and Marco-Lajara 2016; 2017; Nosella, Cantarello, and 

Filippini 2012; Popadić and Milohnić 2016; Snehvrat, S., Kumar, A., Kumar, R., and 

Dutta 2018 ها را  هایی، قلمرو مشترک این دیدگاه کارگیری چنین روش اند؛ اما تحقیقی که با به( پرداخته

جانبه  مند برای مرور همههای کیفی نظامه از روشای کقرار داده باشد، یافت نشد. حتی مطالعه  موردبررسی

. در ادامه به تعداد معدودی  نیستمالحظه های پیشین قابلنیز در بین پژوهش این ادبیات بهره برده باشد 

اشاره می  از آنپژوهش  برخی  )گردد که   Jurksiene and Pundziene 2016; O’Reilly III andها 

Tushman 2008  توصیفی و برخی دیگر )-کرد تحلیلی روی  برتکیه ( باBirkinshaw, Zimmermann, 
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and Raisch 2016; Dutta 2012 پردازی مشترک پیرامون  ( با استفاده از روش مطالعه موردی به مفهوم

 اند. ها اقدام نموده های پویا و دوسوتوانی و بررسی پیوند معنایی میان آنهای قابلیت تئوری 

های پژوهشی مربوط به  جریان  کردن  یکپارچهو    مروربه ( در مطالعه نظری خود،  2008اریلی و تاشمن )

  عمل ها تعدادی گزاره را شناسایی نمودند که نحوه  اند. آن های پویا و دوسوتوانی پرداخته های قابلیتدیدگاه 

ها که بر مبنای شواهد تجربی  نمایند. این گزارهعنوان یک قابلیت پویا را تبیین میدوسوتوانی به   نمودن

روند و شرایطی  می   شماربه عنوان یک قابلیت پویا  ای دیدگاه دوسوتوانی بهموجود استنتاج شدند، عناصر پایه 

مندی از نیت استراتژیک  کنند که در آن احتماالً دوسوتوانی سازمانی محقق خواهد شد. بهره را تشریح می

ار  سو، معماری سازمانی مناسب و برخورد نظر و همسونگر، تیم ارشد همهای همهانداز و ارزش واضح، چشم 

مواردی است    ازجملهناپذیر  های اجتنابها و تعارض از یکپارچگی هدفمند و تیم ارشد توانا در مدیریت تنش

ها،  ( با استفاده از مطالعه موردی سازمان 2012اند. دوتا )قرار داشته  موردتوجهشده  های گزارش که در گزاره

  موردبررسی د تا دوسوتوانی سازمانی حاصل گردد،  تواند ایجاد شوهای پویا چگونه میاین دغدغه را که قابلیت

های بزرگ چگونه  قرار داده است. وی در پژوهش خود همچنین به این سؤاالت پاسخ داده است که سازمان 

ها در دنیای  استفاده از قابلیت   سمت  بهها  کنند؟ چگونه آنبرقرار می   های متعارض مدیریتی تعادلبین جنبه

هایی که فراتر از محصوالت و  ها در فرآیند پیشرفت برای دستیابی به نوآوری مانکنند؟ سازپویا حرکت می 

کنند تا به  هایی استفاده می هایی مواجه هستند؟ و از چه نوع قابلیت، با چه چالش استبازارهای فعلی خود  

های پویا  لیت های قاب( به ادغام مفهومی دیدگاه 2016و ریش )  بهترین نتایج دست یابند؟ برکینشاو، زیمرمن

ها چگونه با تغییرات دائمی سازگار  مشخص گردد که سازمان  درنهایتاند تا  و دوسوتوانی مبادرت نموده 

، سه نوع سازگاری مشتمل بر  1شوند. این محققان بر اساس بررسی تطبیقی سه مطالعه موردی طولی می

تغییر متوالی   3، یکپارچگی رفتاری2جدایی ساختاری  بر نوع   را در نظر  4و  بنا  بیان نمودند که  و  گرفتند 

توان یک مجموعه کلی  بنابراین نمی   ؛کندهای مشخصی ضرورت پیدا می ، مجموعه قابلیت موردنیازسازگاری  

  ،دیگرعبارت به ها دیدگاه اقتضایی داشت.  ه آن های پویا معرفی نمود؛ بلکه باید نسبت بو عمومی از قابلیت 

طلبد که های پویا را می خاصی از سازگاری، مجموعه مرتبطی از قابلیت  نتایج نمایان ساخت که هر حالت

های مختلف سازگاری بنا بر  به آن حالت خاص اختصاص دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که حالت 

ایجاد    موردنیاز  7بازپیکربندی و همچنین نوع    6و ربایش  5کردن   حسهای  سطح سازمانی مربوط به قابلیت

انداز غالب، فرهنگ و مدل توسعه کارکنان نیز ارتباط دارد.  گردد. عالوه بر این، نوع سازگاری با چشممی

توصیفی خود، با این استدالل که هنوز رابطه بین مفاهیم  -( در مطالعه تحلیلی2016جرکساین و پوندزین )

های پویا و  مبانی نظری قابلیت  مروربه است، خوبی مورد کاوش قرار نگرفته های پویا و دوسوتوانی بهقابلیت

اند. این  برداری نموده ها با یکدیگر پرده دوسوتوانی در بستر مزیت رقابتی بنگاه پرداخته و سپس از ارتباط آن 

 
1.Longitudinal 

2.Structural Separation 

3.Behavioral Integration 

4.Sequential Alternation 

5.Sensing 

6.Seizing 

7.Reconfiguring 
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عنوان یک میانجی  توان بهاند که دوسوتوانی سازمانی را میهای نظری خود بیان داشتهمحققان درباره یافته

 های پویا و مزیت رقابتی بنگاه در نظر گرفت. ن قابلیتدر ارتباط بی

  ازنظرموضوعی و هم    ازنظرتوان بیان نمود که پژوهش حاضر هم  می  بندی پیشینهعنوان جمع ن بهبنابرای

ترین  از میان مطالعات گذشته مرتبط  کهطوری به ،  استتوجهی  ناسی دارای نوآوری برجسته و قابل شروش 

هایی نظیر مطالعه نظری یا مطالعه موردی  واردی هستند که تنها با استفاده از روش ها با این پژوهش م آن

 اند.های پویا و دوسوتوانی پرداخته حول هر دو تئوری قابلیت  پردازی  ایدهبه  

 

 پژوهش  شناسیروش
از تحلیل هم این تحقیق،  واژگان در  از تکنیک   2واژگانی  همیا تحلیل    1رخدادی  کاوی  های متن که یکی 

می بهمحسوب  کلیدواژه شود،  و  چکیده  عنوان،  بخش  محتوای  تحلیل  مرتبط  منظور  مطالعات  های 

صرف  گردد که از  کاوی سبب می استفاده از رویکرد متن   است.  شدهاستفادهیا و دوسوتوانی  پو  هایباقابلیت 

توجهی از مستندات را در  رسوم پرهیز و حجم قابلهای کیفی ماز روش  مندیطوالنی برای بهره  زمانمدت 

همچنین الزم به ذکر  (.  1397و طاهری    )تالفی داریانی، شجاعی  شوداسرع وقت و با کارایی الزم تحلیل  

سنجی در یک حوزه علمی  کاوی برای دستیابی به اهداف علمهای متن عموم تحقیقاتی که از تکنیکاست 

 فرگنجهو    اند )خطیر، محبیگرفته  کار  بهعنوان روش تحقیق خود  را به  ژگانیوا  هم اند، تحلیل  استفاده کرده

، به طیف بسیار وسیعی از مسائل  برندرخدادی واژگان بهره میل همهایی که از تحلی در پژوهش   (.1397

پنهان در یک  مفهومی  یافتن ارتباطات    از:  اندعبارت هایی از این مسائل  شود که نمونه پرداخته میمختلف  

پژوهشی  های  گیری جهت در یک دوره زمانی، آشکارسازی  خاص    بررسی نحوه توسعه یک نظریهحوزه از علم،  

و    موردعالقه، کشف موضوعات  زمینه مطالعاتییک    درخاص، شناسایی موضوعات برجسته  علمی  یک حوزه  

یک    هایحوزه   زیر(، کشف  1395  زاده  مکیو    )سلطانی زرندی، نگهبان  مفاهیم غالب در آثار پژوهشگران

(،  1396آن )خلیلی جعفرآباد    هایحوزه   زیرای بودن یک حوزه علمی و  رشتهحوزه از علم، ارزیابی میزان میان 

ها  بندی این مسائل و مطالعه تطبیقی آنترین مسائل مطرح در یک مجموعه از اسناد، دستهشناسایی مهم

داریانی، شجاعی و  1397و طاهری    )تالفی  بازهبر(  علمی در  حوزه  روند تحقیقات یک  زمانی  رسی  های 

 (.1397  فرگنجهو    )خطیر، محبی  مختلف

رخدادی واژگان مهم،  بر این مبنا استوار است که هم  واژگانی  هم شناسی، ایده اصلی تکنیک  روش   ازنظر

می توصیف  را  مستندات  از  مجموعه مشخصی  محتویات  میان  )ارتباط   Callon, Courtial, andنماید 

Laville 1991باشند،    ظاهرشدههای یکسانی  زمان در پژوهش طور هم(. طبق این روش، اگر دو عبارت به

روند، با یکدیگر همبستگی  می  شماربهها  و این عبارات نماینده آن   اندذکرشده دو موضوعی که در تحقیقات  

این حالت، دفعات همCho 2014دارند ) وا (. در  ارتباط  رخدادیِ بیشتر بین دو  این معنا است که  ژه به 

توان  بنابراین از این طریق می   ؛(Ding, Chowdhury, and Foo 2001)  استها برقرار  تری میان آن نزدیک 

 
1.Word Co-Occurrence Analysis 

2.Co-Word Analysis 
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 Yan, Lee, and Leeقرار داد )  موردبررسیهای مدنظر را  الگوها و روندهای پژوهشی در زمینه یا زمینه

2015 .) 

ها پرداخته شد. به این منظور، با استفاده  آوری داده مطالعه، به جمع   در اولین گام از فرآیند اجرایی این

با یکدیگر همراه شدند، به    ANDواسطه عملگر  که به  *ambidextو    *dynamic capabilitهای  از عبارت 

پرداخته شد و از تمام مستنداتی   2و اسکوپوس   1آوساینس علمی وب  هایداده  پایگاهوجوی توأمان در  جست 

های  و در بخش عنوان، چکیده یا کلیدواژه   اندنمایه شده   هاداده   پایگاهدر این    2018سپتامبر    3ا تاریخ  که ت

پس از حذف موارد تکراری تعداد    ،درنهایتوجو هستند، گزارش گرفته شد.  های جست خود حاوی عبارت 

مقاله پژوهشی، مقاله کنفرانسی و فصل کتاب حاصل    ازجملهمستند علمی مشتمل بر انواع مختلفی    275

های مستندات انتخاب  های عنوان، چکیده و کلیدواژهاولیه، مشخصه   داده  مجموعهگردید. پس از گردآوری  

افزار  های متنی وارد نرم این داده  ،حلیل استفاده گردد. سپسهای متنی در ت عنوان داده ها به شدند تا از آن

بنابراین در این پژوهش، مجموعه    ؛اجرا شود  واژگانی  همگیری از این ابزار، تحلیل  گردید تا با بهره   3ویوور وس 

ر  در نظ   هارخدادی   همعنوان مبنا و واحد تحلیل برای محاسبه  ها، بههای عنوان، چکیده و کلیدواژهمشخصه 

 است.   شدهگرفته

 قابل ها، به این صورت  دادی عبارت رخمنظور ترسیم شبکه همویوور، بهافزار وس کاوی در نرم فرآیند متن

افزار در ابتدا با استفاده از ابزار پردازش  (: این نرم Van Eck and Waltman 2011; 2014)  است  تشریح

پردازد. سپس با استفاده از یک  های متن میها، صفات و سایر بخش به شناسایی افعال، اسم   4زبان طبیعی 

کند که هایی را انتخاب میدهد. این فیلتر فقط عبارتهای اسمی را تشخیص میشناسی، عبارت فیلتر زبان

را نیز به    های اسمی جمعمشتمل بر اسامی و صفات بوده و به یک اسم ختم شده باشد. همچنین عبارت

تبدیل می مفرد  بعدیحالت  گام  عبارت  ،نماید. در  از  اسمی شناساییبرای هر یک  امتیاز  های  شده یک 

،  درواقع شناسایی گردد.    معنادار  غیرهای معنادار از موارد  عبارت   ترتیباین بهگردد تا  محاسبه می   5ارتباط 

  ، باشند، معموالً دارای معنای ویژه و خاصی هستند. در عوض هایی که از امتیاز ارتباط باال برخوردار  عبارت 

افزار، به  نیز نرم   درنهایتهایی که امتیاز ارتباطشان پایین باشد، غالباً دارای معانی کلی و عمومی هستند.  آن

ن  ویوور این امکاافزار وس نماید. در ضمن، نرم ها در یک شبکه بصری اقدام می ها و ارائه آن عبارت  6نگاشت 

، به ترکیب و ادغام عبارات مشابه با یکدیگر  7نامه کند که با تهیه و ارائه یک فایل اصطالح را نیز فراهم می

پردازش  را حذف نمود. در این پژوهش با استفاده از این امکان به پیش   معنادار   غیرپرداخت و یا اینکه عبارات  

 هبود یابد. ها پرداخته شد تا کیفیت شبکه نهایی بسازی داده و پاک 

بیان نمود که نرم  باید  نیز  واژگان  به افزار وس درباره نگاشت  ها را در یک فضای  ای عبارتگونهویوور 

ها با یکدیگر را نمایش  نگارد که فاصله بین دو عبارت تا حد ممکن میزان ارتباط آنحجم دوبعدی میکم

 
1.Web of Science 

2.Scopus 
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ه مجموع وزنی مربعات فواصل بین هر جفت از  برد کافزار از این ایده بهره می دهد. برای این منظور، نرم 

ها با یکدیگر  مربع فاصله بین دو عبارت بنا بر میزان ارتباط آن   ،بایست کمینه گردد. در این حالتعبارات می

 (. ,and van den Berg Dekker Van Eck, Waltman 2010دار شده است ) (، وزن1)شاخص تشابه 

 

 های پژوهش یافته
را مالحظه نمود. در ترسیم این شبکه حدوداً از تعداد    پررخدادرخدادی عبارات  توان شبکه هم می   1شکل  در  

رخدادی واژگان، اندازه  شبکه هماست. در    شدهاستفاده اند،  عبارت که بیشترین دفعات رخداد را داشته  150

توان  می  ترتیباین بههای متنی تعیین گردیده است.  ها در دادهها )واژگان( بر اساس تعداد رخداد آنگره 

. عالوه بر این، فاصله  هستندتر دارای اهمیت بیشتری در مستندات مورد تحلیل  ادعا نمود که عبارات بزرگ 

دو عبارتِ نزدیک به هم   کهطوری به ؛ استها با یکدیگر یزان ارتباط آن دهنده مبین واژگان در شبکه، نشان 

از ارتباط و نزدیکی معنایی خوبی نیز در مستندات مورد تحلیل برخوردار هستند. همچنین الزم به ذکر 

رخدادی  دو گره به یکدیگر هم  بااتصالهایی هستند که  رخدادی، یال است که خطوط موجود در شبکه هم

 نمایند. ها را اعالم می آن

 
 پررخداد عبارات  ی رخدادشبکه هم. 1شکل 

( شبکه  پررخدادهای کلیدی )بسیار توان به عبارترخدادی واژگان میدر نخستین گام از تحلیل شبکه هم

ها اقدام نمود. این امر سبب  بندی موضوعی آنبه دسته   درنتیجهو ارتباطاتشان با یکدیگر توجه داشته و  

های  مشترک بین ادبیات قابلیت  دانش خبرگی، طبقات مفهومی مستتر در قلمرو معنایی  برتکیهگردد تا با  می

 
1.Similarity Measure 
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در    پررخدادهای بسیار  توان تعدادی از عبارت می   1جدول  خوبی شناسایی گردد. در  پویا و دوسوتوانی به 

ادامه،  ، مالحظه نمود.  اند شده ارائه شان  دفعات رخداد  ترتیب  بهرا که    موردمطالعهمستندات پژوهشی   در 

های پویا و دوسوتوانی  شده در حوزه اشتراکی قابلیتتوضیحات مربوط به هر یک از طبقات مفهومی شناسایی

های  مثابه یک جزء حیاتی در نقشه دانش مشترک بین قابلیت ارائه گردیده است. هر یک از این طبقات به

از آن  کهطوری بهروند؛  می   شماربهدوسوتوانی    پویا و این حوزه را معیوب  حذف یکی  ها، ساختار معنایی 

 نماید. می
 دفعات رخداد   ترتیب به   موردمطالعه یدر مستندات پژوهش پررخداد ار یبس  یهاعبارت. 1جدول 

 عبارت رتبه عبارت رتبه عبارت رتبه

1 dynamic capability 11 organization 21 development 

2 ambidexterity 12 process 22 level 

3 firm 13 competitive 

advantage 
23 empirical study 

4 performance 14 knowledge 24 integration 

5 exploration 15 change 25 absorptive capacity 

6 innovation 16 antecedent 26 environment 

7 exploitation 17 theory 27 practice 

8 strategy 18 firm performance 28 ability 

9 capability 19 resource 29 company 

10 management 20 context 30 industry 

ی پویا  هارخدادی قابلیت که هدف این پژوهش، تحلیل همبا توجه به آن  های پویا و عناصر آن:قابلیت   ●

بنابرایناستو دوسوتوانی   پویا»  شدن  ظاهر  ؛  رخدادی  ترین عبارت در شبکه همعنوان بزرگ به  «قابلیت 

دهنده این سازه نیز در میان واژگان  واژگان کامالً طبیعی است. عالوه بر عبارت قابلیت پویا، عناصر تشکیل 

  حس از:    اندعبارت روند. این عناصر  می  شماربهمفهومی اجزای الینفک آن    ازنظرحضور دارند که    پررخداد

،  موردمطالعهتر فهرست کلمات منتخب و مستندات  بندی مجدد. البته با بررسی دقیق، ربایش و پیکره کردن

ت به ربایش از رخداد بیشتری  منابع نسب  بازپیکربندیها و  فرصت   کردن  حسهای  باید بیان نمود که عبارت 

 به موشکافی بیشتری از جانب محققان احتیاج دارد.   مسئلهبرخوردار هستند که این  

 

های  نیز، مطابق انتظار، یکی از گره  «دوسوتوانی»مشابه عبارت قابلیت پویا،    دوسوتوانی و عناصر آن:  ●

برداری و اکتشاف نیز که جزئی از این مفهوم  بهره . عالوه بر دوسوتوانی، کلمات  است  واژگانی  هماصلی شبکه  

می قابل محسوب  رخداد  از  کلمات  گردند،  لیست  باالی  در  واژه  دو  این  برخوردار هستند. حضور  توجهی 

برداری و اکتشاف بیش از هر  این حقیقت است که در ادبیات دوسوتوانی، استفاده از بهره  نمایانگر  پررخداد

که از    اندشده واقع   موردپذیرشه است. این دو واژه چنان در ادبیات دوسوتوانی  پارادوکس دیگری رواج داشت

بردارانه در مقابل نوآوری  نوآوری بهره   ازجملههای مختلف  ها و قابلیتها برای طرح تضاد میان فعالیت آن
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انه )دوسوتوانی  گرایبردارانه در مقابل یادگیری اکتشاف گرایانه )دوسوتوانی نوآوری(، یادگیری بهره اکتشاف 

گرایانه )دوسوتوانی رهبری( استفاده گردیده است؛  بردارانه در مقابل رهبری اکتشاف یادگیری( و رهبری بهره 

خوبی سهم  ، بهموردنظر برداری و اکتشاف با موضوع  یک پژوهشگر از طریق ادغام مفاهیم بهره   کهطوری به

اس ساخته  نمایان  را  دوسوتوانی  ادبیات  در  خود  بهره پژوهش  و  انعطاف  همت.  همچنین  و  و  وری  ترازی 

پارادوکس  نیز  ادبیات دوسوتوانی هستند که در شبکه همسازگاری  واژگان  های مطرح دیگر در  رخدادی 

توجه    ،برداری و اکتشاف قرار دارند. عالوه بر این موارددفعات رخداد، بعد از بهره   ازنظراند، ولی  حضور یافته

، حائز  اند ظاهرشده ، پارادوکس، تنش، تضاد و تعادل که در بین کلمات پررخداد  1هیهای چالش، دورابه واژه 

در ادبیات دوسوتوانی دغدغه اصلی محققان ایجاد تعادل بین دو فعالیت یا قابلیت    ،درواقع .  استاهمیت  

آیی واژگان، کلماتی دوسوتوانی حاصل گردد. همچنین در شبکه هم  درنتیجهمتعارض با یکدیگر بوده است تا  

. در  تاس ها با دوسوتوانی حائز اهمیت  خورند که ارتباط آناز قبیل زمینه، ساختار و سطح به چشم می

نمایند. ابعادی مانند دوسوتوانی  حقیقت این واژگان به ابعاد مفهومی مختلفی در دیدگاه دوسوتوانی اشاره می

 -که ارتباط تنگاتنگی با عبارات ساختار سازمانی و طراحی سازمانی دارد    -ای، دوسوتوانی ساختاری  زمینه

 و دوسوتوانی در سطح سازمان یا فرد.
 

واژه   «عملکرد»واژه    عملکرد:  ● پررخدادترین  از  منتخب  یکی  کلمات  میان  در  اساساستها  این  بر   . ،  

که  می نمود  اذعان  جریان   طورکلیبهتوان  از  یکی  عملکرد  مدیریت  حوزه  موضوع  با  مرتبط  اصلی  های 

ه  رود. با توجه به فهرست کلمات پررخداد و همچنین با مراجعه بشمار میهای پویا و دوسوتوانی به قابلیت

آید که عملکرد سازمانی، زیرشاخه اصلی مدیریت عملکرد در این  می  دست  بهاین نتیجه    موردبررسیمتون  

وکار و عملکرد  هایی مانند عملکرد بنگاه، عملکرد سازمان، عملکرد کسب گردد. عبارت حوزه محسوب می 

های پویا و دوسوتوانی بر  بررسی نحوه اثرگذاری قابلیت  ،درواقعگیرند.  شرکت در همین زیرشاخه قرار می 

های اصلی پژوهشگران در این زمینه مطالعاتی بوده است. محققان در خصوص  عملکرد سازمان یکی از دغدغه

بوده   آزمایی  راستی  دنبال  به  مسئلهاین   گزاره  بهاین  دوسوتوانی  عملکرد  اند که  پویا،  قابلیت  عنوان یک 

های عملکرد مالی، عملکرد نوآوری،  است که عبارت  ذکرن شایابخشد. همچنین بلندمدت بنگاه را بهبود می 

گذاری، عملکرد کارآفرینانه، عملکرد صادرات،  عملکرد توسعه محصول جدید، عملکرد تولید، عملکرد سرمایه 

جهانی  و  عملکرد  تصمیمسازی  المللیبین سازی  عملکرد  پروژه،  عملکرد  سیستم ،  عملکرد  های  گیری، 

هر یک، نماینده زیرشاخه دیگری از موضوع مدیریت عملکرد هستند که در متون  اطالعاتی و سایر موارد،  

 های بعدی قرار دارند. خورند، ولی نسبت به عملکرد سازمانی در رتبهمورد تحلیل به چشم می

 

درهم   نوآوری:  ● نوآوری  جالب موضوع  قابلیتتنیدگی  قلمرو  با  دارد.  توجهی  دوسوتوانی  و  پویا  های 

کند که قابلیت نوآوری یک قابلیت پویا یا حداقل یکی از اجزای  های پویا بیان می، ادبیات قابلیت طرفازیک 

گردد. از طرف دیگر در ادبیات دوسوتوانی، نوآوری یک فعالیت  های پویا محسوب میاصلی ساختار قابلیت 

 
1.Dilemma 
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است. همچنین    شدهمعرفی اف نیز  گردد که در برخی مواقع معادل اکتشاکتشافی در مقابل بهبود محسوب می 

های  گر آن است که در نگاهی دیگر، نوآوری شامل فعالیت عبارت دوسوتوانی نوآوری )نوآوری دوسوتوان( بیان 

هایی مانند نوآوری تدریجی در مقابل نوآوری  . عبارت استصورت توأمان  گرایانه به بردارانه و اکتشاف بهره 

گرایانه، نوآوری پیوسته در مقابل نوآوری ناپیوسته  مقابل نوآوری اکتشاف   بردارانه دررادیکال، نوآوری بهره 

متون   یا در  پررخداد  نوع دوسوتوانی  به چشم می  موردبررسیکه در فهرست کلمات  این  خورند، گویای 

هایی مانند نوآوری محصول، نوآوری فناورانه و نوآوری  رخدادی واژگان عبارتهستند. همچنین در شبکه هم

های  کنند. انواع و ابعادی که در حیطه قابلیت وجود دارند که به انواع و ابعاد مختلف نوآوری اشاره می باز  

در میان    «نوآوری»اند. این توضیحات تا حد بسیار خوبی حضور واژه  بوده  موردتوجهپویا و دوسوتوانی بیشتر  

 نماید. پررخدادترین واژگان را توجیه می 

 

شمار  دوسوتوانی نوعی قابلیت پویا و قابلیت پویا نوعی قابلیت سازمانی به   مانی:ها و منابع سازقابلیت   ●

. عالوه بر  استمبرهن    موردبررسیدر میان مستندات    «قابلیت»رود. به همین دلیل پررخدادبودن واژه  می

است    واضحپر   گردد؛ بنابراینمحسوب می  محور  منبعاه  یافته دیدگهای پویا نسخه تعمیماین، دیدگاه قابلیت 

آمده  دست رخدادی کلمات باشد. البته نتایج بههای بزرگ در شبکه هم نیز باید یکی از گره   «منابع»که واژه  

قابلیت که  ساخت  سازمانی  نمایان  منابع  از  بیشتر  بسیار  سازمانی  زمینه   موردتوجههای  در  پژوهشگران 

بوده است. همچنین  قابلیت و دوسوتوانی  پویا  واژه   ذکرشایان های  برخی  رویه،  است که  فرآیند،  مانند  ها 

مکانیسم، توانایی، ظرفیت، شایستگی، رفتار، قدرت و مهارت ارتباط تنگاتنگی با مفهوم قابلیت دارند که در  

سازی، تکامل،  هایی مانند تغییر، توسعه، یکپارچهدر کنار واژههای پویا و دوسوتوانی معموالً  ادبیات قابلیت

پیاده  بهبود،  ایجاد،  بهخلق،  ترکیب  سازی،  و  می  مورداستفادهکارگیری  مفهوم قرار  تا  های  پردازی گیرند 

قابلیت  پیرامون  نیز  مختلفی  نکته  این  به  موارد، توجه  این  بر  و دوسوتوانی صورت گیرد. عالوه  پویا  های 

های قابلیت پویا، قابلیت عملیاتی )عادی(،  است که در بین کلمات پررخداد، شاهد حضور عبارت ضروری  

بهره  قابلیت  بازاریابی،  قابلیت  بیانقابلیت )ظرفیت( جذب،  نوآوری هستیم که  قابلیت  و  گر توجه برداری 

. البته با رجوع  استتوانی  های پویا و دوسوهای سازمانی در زمینه دانشی قابلیت بیشتر محققان به این قابلیت 

نیز   نتیجه  این  های  هایی نظیر قابلیتآید که در مرتبه بعدی، قابلیتمی  دست  به به متون مورد تحلیل 

دوسوتوانی و ترکیبی، قابلیت مدیریتی، قابلیت فناوری، قابلیت فناوری اطالعات، قابلیت رهبری، قابلیت  

 پژوهشگران قرار داشته است.   موردبررسینیز تا حد خوبی    بازار، قابلیت تطبیق و قابلیت اکتشاف  کردن  حس

 

اصلی کسب مزیت رقابتی    بنای  سنگهای پویا و دوسوتوانی را  محققان قابلیت  مزیت رقابتی پایدار:  ●

دانند. مزیت رقابتی پایدار همان چیزی است که در مدیریت استراتژیک از آن  ها میپایدار توسط سازمان 

موفقیت یک کسبعنوان عامل اصلی  به و  یاد می بقا  پویا  وکار  قابلیت  شود. دوسوتوانی سازمانی که یک 

سرعت در  ها در محیط بهرود تا حد بسیار خوبی از نحوه کسب مزیت رقابتی پایدار توسط بنگاه شمار می به

مهم که  کرد  بیان  بتوان  شاید  است.  نموده  رمزگشایی  کنونی  تغییر  برا حال  پژوهشگران  توجیه  ی  ترین 

ها در خلق مزیت رقابتی و این تئوری   سزای  بههای پویا و دوسوتوانی، نقش  پرداختن به موضوع قابلیت
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  « پایداری»و    «مزیت رقابتی»های  نگهداشت آن در بلندمدت بوده است. به همین سبب شاهد حضور عبارت 

 واژگانی هستیم.در فهرست کلمات پررخداد و شبکه هم
 

های پویا و  ای در ادبیات قابلیت دانش و یادگیری سازمانی از جایگاه ویژه   ی:دانش و یادگیری سازمان  ●

این بتوان  برخوردار هستند. شاید  فرآیندهای  دوسوتوانی  از طریق  بیان کرد که کسب دانش جدید  گونه 

. در حقیقت  است گیری دوسوتوانی سازمانی  های پویا و محرک اصلی شکلترین عنصر قابلیتیادگیری، اصلی 

یکپارچه خ جذب،  دانش    بازپیکربندیسازی،  لق،  انتقال  تشکیل  ازجملهو  قابلیت عناصر  پویا  دهنده  های 

عنوان دو فعالیت یادگیری  برداری و اکتشاف بهروند. همچنین در مفهوم دوسوتوانی سازمانی بهره شمار میبه

اکتشاف بر یادگیری دانش جدید    برداری بر دانش موجود در سازمان و درشوند که در بهره در نظر گرفته می

در بین کلمات    «یادگیری»و    «دانش»های  گردد. به همین دلیل است که واژه خارج از سازمان تأکید می 

 . اندقرارگرفتهشده  پررخداد مستندات بررسی 
 

سازمانی:  ● و  محیطی  شکل   تغییرات  اصلی  قابلیتبهانه  دانشی  حوزه  توسعه  و  و  گیری  پویا  های 

های بازار و تغییرات سریع محیط خارج از سازمان بوده است. به همین علت  دوسوتوانی، مواجهه با پویایی

  ، درواقع گردند.  رخدادی واژگان محسوب میکلمات کلیدی در شبکه هم  ازجمله  « محیط»و    «تغییر»های  واژه 

اد این  پاسخ تغییرات محیط کسب  کردن  رصدبیات،  در  و  بنگاه  انعکاس آن در داخل  این  وکار،  به  گویی 

های صنعت، بازار،  . همچنین عبارتاستتحوالت، طی فرآیند تغییرات سازمانی، از اهمیت خاصی برخوردار  

ت کلمات  بازارگرایی، تغییرات محیطی، سازگاری و پاسخ در ارتباط با همین مقوله هستند که در فهرس

محیطی، بازار آشفته،    1هایی مانند پویایی محیطی، بازار پویا، آشفتگی. البته عبارت اندظاهرشده پررخداد  

های محیطی نیز در همین راستا قرار دارند  محیطی و مخاطرات و چالش   2محیطی، نوسانات   قطعیت  عدم

 .هستندپراکنده    موردبررسیکه در متون  

 

رخدادی واژگان عباراتی از قبیل فناوری، فناوری اطالعات،  در شبکه هم  فناوری و فناوری اطالعات:  ●

و    «فناوری»صورت کلی در واژه  هتوان بتحوالت فناورانه و سیستم اطالعاتی وجود دارند که همگی را می

یابی حضور این عبارات در فهرست  خالصه نمود. در پی علت   «فناوری اطالعات»طور خاص در عبارت  به

ها برای دستیابی  موارد پررخداد این نتیجه حاصل گردید که فناوری یکی از توانمندسازهای اصلی سازمان 

قابلیت بهبه  و دوسوتوانی  پویا  بهرشمار میهای  و سیستم  ،واقعود.  اطالعات  نقش  فناوری  اطالعاتی  های 

و در  بی یادگیری سازمانی  فرآیندهای  و توسعه  انعطاف در    کالمیکبدیلی در جذب دانش جدید  ایجاد 

یکی از عوامل اصلی آشفتگی بازارهای کنونی،    ،دیگرعبارت بهنمایند.  های سازمان ایفا می یعملیات و دارای

توان از پس این تحوالت برآمده و  خود فناوری می   برتکیهکه تنها با    است شدید فناورانه  تغییرات سریع و  

پایه امکان تحقق هر  های پویا و دوسوتوانی را عملی ساخت. استفاده از ابزارهای فناوری مبانی نظری قابلیت 

 
1.Turbulence 

2.Volatility 
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ها  های بازار، ربایش این فرصتفرصت  کردن  حسهای پویا و دوسوتوانی از قبیل  یک از اجزای مفهومی قابلیت

زمان  وکار و همچنین پیگیری همهای محیط کسبمنظور سازگاری با پویایی منابع شرکت به  بازپیکربندیو  

خوبی تحقق  های جدید را بهها و شایستگیهای کنونی سازمان و اکتشاف توانمندی برداری از دارایی بهره 

 بخشد. می

 

مطالعه در این پژوهش  کلمات پررخداد در مستندات تحت    ازجمله  «رهبر»و    «رهبری»های  واژه   رهبری:  ●

های  ، قابلیت رهبری در شمار سایر قابلیت سویک توان بیان نمود که از  اند. در توضیح این پررخدادی می بوده 

می  قرار  دیدگاه سازمانی  مطابق  که  پیکره گیرد  نیازمند  دوسوتوانی  و  پویا  قابلیت  برای  های  مجدد  بندی 

رهبری را    ،از سوی دیگر   و  ؛استی ملتهب خارج از سازمان  پذیری بنگاه و رویارویی مدیران با فضا رقابت 

های پویا و دوسوتوانی در  دهی قابلیتشکل  سمت  بههبر اصلی سازمان در مسیر حرکت عنوان راتوان به می

نظر گرفت. در این مسیر، قابلیت رهبری نیز خود باید واجد شرایط دوسوتوانی گردد تا تبدیل به یک قابلیت 

از عهده این راهبری برآید. رهبری دوسوتوان مشتمل بر رفتارهایی است که برای پیروان    نتیجهدرپویا شود و  

هم پیگیری  امکان  فعالیتخود  بهره زمان  اکتشافهای  و  میبردارانه  ارمغان  به  را  رهبران  گرایانه  آورد. 

های  زمان فعالیت ام هم های الزم برای انج نمایند که توانمندی دوسوتوان، افرادی را در سازمان تربیت می

دوسوتوانی    درنهایتفرآیند تحول سازمانی سرعت گرفته و    ترتیباینبهکنند تا  متعارض و مکمل را کسب می

یابد.   تحقق  تحول   شدن  نهادینهسازمانی  مدیریت شرکت،  مختلف  در سطوح  دوسوتوان  آفرینی،  رهبری 

رآفرینی و نوآوری  کارآفرینی و نوآوری را در پی خواهد داشت. به همین دلیل است که واژگان رهبری، کا

 دارند.   موردبررسیتوجهی در متون  رخدادی جالب هم

 

ها از باالترین اولویت  ها و ربایش آنفرصت  کردن  حسکه در فضای کارآفرینی،  این  دلیل  به  کارآفرینی:  ●

بستگی حائز اهمیتی با دیدگاه  ؛ بنابراین حوزه موضوعی کارآفرینی هماستبرای رهبران کارآفرین برخوردار  

های نوظهور  توان شناسایی فرصت های پویا و عناصر مفهومی آن دارد. عالوه بر این، در کارآفرینی میقابلیت

برداری در نظر  های بهره عنوان فعالیتها را بههای اکتشافی و استفاده از این فرصت عنوان فعالیت بازار را به

گردد. این مفاهیم از خوبی روشن میگرفت که بر این اساس ارتباط کارآفرینی با دوسوتوانی سازمانی به 

می  دوسوتوانی  تئوری  مطابق  که  هستند  برخوردار  یکدیگر  با  مستحکمی  پیوند  جهت چنان  یری  گتوان 

وکار  های جدید محیط کسب کارآفرینانه و کارآفرینی استراتژیک را تحت عبارت فرآیندهای اکتشاف فرصت

 بهدوکس مواجه هستند که آیا باید  ها معرفی نمود. کارآفرینان همواره با این پاراو استفاده از این فرصت

برداری دارند؟ این  رفیت بهره شده ظهای کشف های جدید بود یا اینکه همچنان فرصتکشف فرصت   دنبال

در نظر   موردبررسیدر مستندات   «کارآفرینی»توان، در پاسخ به چرایی پررخدادبودن واژه توضیحات را می 

 داشت. 

 

گردد که یک سازمان  های استراتژیک سبب میدهی همکاری سازی و شکل شبکه  های همکاری:شبکه   ●

نوعی یک  کار به از منابع اعضای شبکه را نیز داشته باشد. این راه برداری  های خود امکان بهره عالوه بر دارایی 
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رود. با توجه به ادبیات  شمار می های بازار به بر برای رویارویی با تحوالت محیطی و انطباق با پویایی میان 

های  ای خود، فرآیند شناسایی فرصتاثر شبکه   برتکیه های همکاری با  های پویا و دوسوتوانی، شبکه قابلیت

  آوردن   فراهمها از طریق  نماید. همچنین این شبکه ها را تسهیل میوکار و استفاده از این فرصتمحیط کسب

ها و  نماید. در اختیار گرفتن قابلیت سازی می بندی مجدد منابع موجود را شبیه منابع جدید تا حدی پیکره 

های جدیدی  سازی مانند آن است که سازمان به اکتشاف پرداخته و داراییهای حاصل از شبکه شایستگی 

و    «شبکه»های  بارت واژگانی شاهد حضور عرا جذب نموده است. بر همین اساس است که در شبکه هم

 هستیم.  «همکاری استراتژیک»

 

های نوظهور در بازار، استفاده از  فرصت  کردن  رصددر شرایطی که تمام توجه بنگاه به    وکار:مدل کسب   ●

تمام   کهدرحالیهای محسوس و نامحسوس خود معطوف است و همچنین  ها و بازآرایی دارایی این فرصت

از شایستگی بتالش کارکنان سازمان در بهره  اکتشاف شایستگیرداری  های جدید مصروف  های کنونی و 

ای  العاده عنوان قلب تپنده و اساس کسب درآمد بنگاه از اهمیت فوق وکار به گردد؛ توجه به مدل کسب می

است.   فعالیتمدل کسب   ،درواقعبرخوردار  در  جاری  روح  و  غالب  منطق  که  محسوب  وکار  شرکت  های 

گیرد. به همین دلیل ها قرار می، بلکه در رأس آننیست  مستثنااین تغییرات و تحوالت    از  تنهانهگردد  می

وکار،  هایی مانند تغییر مدل کسب های پویا و دوسوتوانی شاهد تکرار عبارت است که در ادبیات حوزه قابلیت 

توان بیان  می   ،گردیعبارتبهوکار هستیم.  وکار و بیشتر از همه نوآوری در مدل کسب بازطراحی مدل کسب 

سازی سازمان، طراحی یک مدل  های پویا در بنگاه و در مسیر دوسوتوان نمود که در جریان ایجاد قابلیت

وکار منعطف و پویا که همواره توانایی ایجاد نوآوری در خود را داشته باشد، برای انطباق و سازگاری  کسب

و  با نوسانات محیط کسب ب  درنتیجهوکار  نماید. به همین دلیل است که  سیار ضروری می بقا و موفقیت 

توجهی با واژه نوآوری  وقوعی قابل است و از هم  ظاهرشدهدر میان کلمات پررخداد    «وکارمدل کسب »عبارت  

 . استنیز برخوردار  

 

با مفاهیمی نظیر فرآیند   «زنجیره تأمین»و  «عملیات»اگر به قرابت معنایی  عملیات و زنجیره تأمین: ●

و رویه توجه شود، علت حضور این عبارات در فهرست موارد پررخدادِ مستخرج از متون مرتبط با حوزه  

های محوری سازمان  عملیات یکی از فعالیت   ،درواقعگردد.  های پویا و دوسوتوانی کامالً منکشف می قابلیت

پذیرد. همچنین زنجیره تأمین یکی از های پویا می ابلیترود که بیشترین تأثیر را از دیدگاه قشمار میبه

آمده،  دستنماید. با توجه به نتایج بههایی است که دوسوتوانی در آن نفوذ و ظهور میمصادیق اتمّ قابلیت

همعبارت  دوسوتوانی  و  تأمین  زنجیره  متون  های  میان  در  زیادی  این  داشته   موردبررسیرخدادی  اند. 

توان آن را مفهوم دوسوتوانی زنجیره تأمین یا زنجیره تأمین دوسوتوان اشاره دارد که می ها، بهرخدادی هم

زنجیره تأمین، چابکی زنجیره تأمین و پویایی    1آوری در ردیف مفاهیم مهمی نظیر انعطاف زنجیره تأمین، تاب 

 
1.Resilience 
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که به سازمان توانایی  گردد  زنجیره تأمین قرار داد. زنجیره تأمین دوسوتوان یک قابلیت پویا محسوب می

 کند.های آشفته محیط بیرونی را عطا می سازگاری با جریان 

توجه نمود. با توجه به توضیحات    2شکل  توان به  جانبه از توضیحات فوق می منظور حصول درکی همه به

شده، این شکل تصویری کلی از نقش و تعامل این طبقات  شده در رابطه با طبقات مفهومی شناساییارائه 

این تصویر متضمن    ،دیگربیانبهنماید.  های پویا و دوسوتوانی را ارائه میرخدادی بین قابلیتمفهومی در هم

های  عنوان بوم قلمرو معنایی مشترک بین ادبیات قابلیتتوان از آن بهیک چارچوب مفهومی است که می

درآمده    تصویر  بهشده،  طبقه مفهومی شناسایی  14پویا و دوسوتوانی نام برد. در ساختار این قلمرو، هر یک از  

 کند:است. این بوم بیان می   شدهواقع اجزاء نیز مورد دقت  در آن، ارتباط بین    کهطوری بهاست؛  

  کردن  حس  دنبال  بهبا اتخاذ رویکرد کارآفرینانه    سازمانی که واجد قابلیت پویای دوسوتوانی است
های نوآوری  و در این مسیر بر اساس جریان   استها  وکار و استفاده از آن های محیط کسب فرصت

شبکه  همچنین  و  دوسوتوان  رهبری  و  دوسوتوان  یادگیری  همکاری،  دوسوتوان،  مختلف  های 
گونه  دهد. اینزمان مدنظر قرار میصورت همبرداری از منابع موجود و اکتشاف منابع جدید را بهبهره 

علی آنسازمانی  بهرغم  بکه  رقابتی  پویایی  کسبواسطه  محیط  در  فناورانه  تحوالت  و  وکار  ازار 
منابع    بازپیکربندیخصوص فناوری اطالعات به  فناوری و به  بر تکیهگیرد؛ اما با  قرار می  فشارتحت

وکار  پذیر، مدل کسب واسطه برخورداری از عملیات و زنجیره تأمین انعطافسازمانی پرداخته و به 
عنوان یک  که دوسوتوانی به   مزیت رقابتی و عملکرد پایدار  برتکیه پویایی دارد. چنین سازمانی با  

وکارِ دائماً در حال تغییر به حرکت  تواند در محیط کسب آورد، میقابلیت پویا برای آن به ارمغان می 
 خود ادامه دهد. 

 
 ی و دوسوتوان  ای پو ی هاتیقابل  اتیادب  ن یمشترک ب  ییقلمرو معنا . بوم2شکل 
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بوده است. در   2و  1های هایی که تا این قسمت از پژوهش ارائه گردیدند، در پاسخ به پرسش نتایج و یافته

و همچنین    تعداد رخداد، غنای مفهومی عبارات  ازنظراهمیت یک عبارت  عمدتاً  ها  فرآیند استنتاج این یافته 

ها به  رار داشته است. همچنین ارائه نتایج و یافته رخدادی مدنظر قارتباط عبارات با یکدیگر در شبکه هم

گویی به برای پاسخ   ،در ادامه این بخش  ها شده است.خبره این زمینه مطالعاتی منجر به افزایش روایی آن 

در این شکل دقیقاً مطابق    درآمده  نمایش  بهتوجه نمود. ساختار شبکه    3شکل  توان به  پرسش سوم می 

های حاوی آن  رنگ گره یک عبارت بر اساس میانگین سال انتشار پژوهش   ،. در این شکلاست  1شکل  

این شکل،    یاست. بر اساس نوار زمان  شدهتعیینهستند،    موردمطالعهای از مستندات  عبارت که زیرمجموعه

، رنگ گره مربوطه  کمتر باشد شده  های بررسی در میان پژوهش هر چه میانگین سال استفاده از یک عبارت  

تر گشته زرد متمایل  سمت  به، رنگ گره  ابل هرچه این میانگین بیشتر باشدتر بوده و در مقنزدیکبه آبی  

 است. همچنین در  

 

 

 

ارائه شدند، میانگین سال انتشار    1جدول  تر در  توان در مقابل عبارات بسیار پررخدادی که پیش می  2جدول  

 ها را نیز مالحظه نمود.های حاوی آن وهش پژ

 
 بعد زمان  همراه  به رخدادپر عبارات  ی رخدادشبکه هم .3شکل 
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 ها های حاوی آنمیانگین سال انتشار پژوهش همراه به پررخداد   ار یبس  یهاعبارت .2جدول 

APY* عبارت APY عبارت APY عبارت 

2014.02 dynamic capability 2013.68 organization 2014.16 development 

2014.05 ambidexterity 2013.72 process 2014.35 level 

2014.04 firm 2014.41 
competitive 

advantage 
2014.20 empirical study 

2014.13 performance 2013.69 knowledge 2014.06 integration 

2013.89 exploration 2013.39 change 2013.40 
absorptive 

capacity 

2013.66 innovation 2013.83 antecedent 2013.81 environment 

2013.74 exploitation 2014.09 theory 2013.62 practice 

2014.11 strategy 2014.74 firm performance 2012.85 ability 

2014.02 capability 2014.38 resource 2014.52 company 

2013.81 management 2014.24 context 2014.77 industry 
* Average Publication Year 

و    3شکل  نتایج حاصل از    برتکیهبا    

 

 

 

خوبی  شده را مالحظه نمود. این شکل بهتوان ترتیب زمانی طبقات مفهومی شناسایی می  4شکل  در    ،2جدول  

دهد. با تأمل در این نشان می  موردمطالعهتقدم و تأخر زمانی این طبقات را نسبت به یکدیگر در ادبیات  

های قابلیت پویا و دوسوتوانی چگونه ریشه در موضوعاتی همچون دانش  که دیدگاه توان دریافت  تصویر می 

توان فهمید که موضوعاتی  ها و منابع سازمانی و سایر موارد دارند و همچنین میو یادگیری سازمانی، قابلیت 

دوسوتوانی رسوخ  های پویا و  نظیر نوآوری، فناوری و فناوری اطالعات و غیره به چه ترتیبی در ادبیات قابلیت

این نموده  یا  و  آن  اند  تأثیر  تحت  موارداندقرارگرفتهکه  این  بر  عالوه  می   ،.  شکل  این  از  استفاده  توان  با 

از قبیل مدل کسب  این حوزه مطالعاتی شده وکار را که بهموضوعاتی  وارد  اند، تشخیص داده و به  تازگی 

روند مطالعاتی در حوزه مشترک    بر آن دارد کهعی  ، این شکل سدرواقعها پرداخت.  پژوهش پیرامون آن

 های پویا و دوسوتوانی را نمایش دهد. میان دو تئوری قابلیت 
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 یو دوسوتوان  ایپو  یهاتیقابل یهایتئور  نی مشترک ب  یروند مطالعات. 4شکل 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
رخدادی واژگان را در بررسی  اند که کاربردپذیری تحلیل همآن بوده   به دنبالمحققان در مطالعه حاضر  

رخدادی واژگان  رغم آنکه تحلیل همقلمرو معنایی مشترک بین دو دیدگاه نظری مختلف نمایان سازند. علی

رود؛ اما  شمار میشده در حوزه مدیریت اطالعات به های بسیار محبوب، متداول و کامالً شناخته یکی از روش

ظرفیتظ به  نسبت  حوزه  این  پژوهشگران  میان  اهراً  مشترک  معنایی  قلمرو  تحلیل  در  روش  این  های 

محققان در این مختصر سعی نمودند تا اندکی از خأل    بنابراین؛  اند توجه بودهظری مختلف کمهای ندیدگاه 

ظرفیت از  قبیل  این  به  نسبت  را  اندیشمندان  همتوجه  تحلیل  بکاههای  واژگان  آن رخدادی  برای  ند.  ها 

تحلیل  منظوربهدستیابی   تحقیق،  این  در  دیدگاه  خود  دو  هر  با  مرتبط  مطالعات  مورد  در  را  خود  های 

آمده از این مطالعه نمایان ساخت که دست نتایج به  یتدرنهابستند.    به کارهای پویا و دوسوتوانی  قابلیت

تواند سودمند واقع  مختلف تا چه میزان می   هایرخدادی واژگان در بررسی اشتراک نظری دیدگاه تحلیل هم

های پژوهشی جدیدی که در حیطه مشترک میان دو یا  ها ما را با روندها و زمینهگونه از تحلیلگردد. این

، محققان متخصصی که به پژوهش پیرامون  یگردعبارت بهسازد.  اند، آشنا میچند دیدگاه نظری پنهان مانده 

ها از دانشی نیز که در اشتراک  قطعاً با محدوده آن نظریه آشنا هستند؛ اما آیا آن  پردازند،ای خاص می نظریه 

دیدگاه  یا  دیدگاه  و  نظریه  آن  دیگر  میان  تحقیق  اندمطلع است،    توسعهدرحال های  این  پژوهشی  ؟ سهم 

ه این  گویی مثبت بهای علمی مختلف برای پاسخ تواند به اندیشمندان فعال در حوزه است که می   جهتازآن 

 هایی از این قبیل کمک نماید.سؤال و دیگر پرسش 

های این پژوهش نمایان ساخت که در سطح کالن، زمینه مشترک  طور خالصه باید بیان نمود که یافتهبه

حوزهقابلیت با  دوسوتوانی  و  پویا  سازمانی؛  های  رفتار  و  انسانی  منابع  مدیریت  استراتژیک؛  مدیریت  های 

. همچنین  استدر ارتباط مدیریت عملیات و زنجیره تأمین؛ و مدیریت فناوری و مدیریت فناوری اطالعات 

ها را که بیشتر از سایر موضوعات، تحت تأثیر مرتبط با این حوزه   یفگرهایتوصترین  آمده، مهمدستنتایج به

اند، بیان نموده و این امکان را فراهم ساخت تا بر مبنای این  های پویا و دوسوتوانی بوده های قابلیتدیدگاه 

های پویا و دوسوتوانی ترسیم گردد.  لمرو معنایی مشترک بین قابلیت )طبقات مفهومی( ساختار ق  یفگرهاتوص

 توان نتیجه گرفت:بر این اساس می 

  حس کردن   به دنبالبا اتخاذ رویکرد کارآفرینانه    سازمانی که واجد قابلیت پویای دوسوتوانی است
های نوآوری  و در این مسیر بر اساس جریان   استها  وکار و استفاده از آن های محیط کسب فرصت

شبکه همچنین  و  دوسوتوان  رهبری  و  دوسوتوان  یادگیری  همکاری،  دوسوتوان،  مختلف  های 
گونه  دهد. اینزمان مدنظر قرار میصورت همبرداری از منابع موجود و اکتشاف منابع جدید را بهبهره 
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علی  آن سازمانی  بهرغم  کسب که  محیط  در  فناورانه  تحوالت  و  بازار  رقابتی  پویایی  وکار  واسطه 
منابع    یکربندیبازپخصوص فناوری اطالعات به  فناوری و به  بریهتکگیرد؛ اما با  قرار می  فشارتحت

وکار  کسب پذیر، مدل  واسطه برخورداری از عملیات و زنجیره تأمین انعطافسازمانی پرداخته و به 
عنوان یک  که دوسوتوانی به   مزیت رقابتی و عملکرد پایدار  بریه تکپویایی دارد. چنین سازمانی با  

وکارِ دائماً در حال تغییر به حرکت  تواند در محیط کسب آورد، میقابلیت پویا برای آن به ارمغان می
 خود ادامه دهد. 

شناسی مدنظر قرار  روش   ازنظرپژوهشی و هم    مسئلهصورت توأمان هم از حیث  اگر تحقیق حاضر را به

شناسی توجه  اما اگر فقط به جنبه روش؛  ارز با آن باشدتوان یافت که دقیقاً همای را می دهیم، کمتر مطالعه

 .Albort-Morant et alهای پویا )حوزه قابلیت   مروربهصورت مجزا  شود که بهکنیم، تحقیقاتی یافت می

2018; Batista Mota et al. 2017; Di Stefano, Peteraf, and Verona 2010; Fernandes et al. 

2017; Vogel and Güttel 2013( دوسوتوانی  یا   )García-Lillo, Úbeda-García, and Marco-

Lajara 2016; 2017; Nosella, Cantarello, and Filippini 2012; Popadić and Milohnić 

2016; Snehvrat et al. 2018  )حاضر  پرداخته پژوهش  و  آن  ازنظراند  ردیف  در  تحقیق  قرار  روش  ها 

توجه    موردنظراست که مجموع نتایج این تحقیقات که فقط به یکی از این دو دیدگاه    ذکریان شاگیرد.  می

  نظر صرف شناسی های این پژوهش دارد. همچنین اگر از جنبه روشتوجهی با یافتهاند، مشابهت قابلنموده 

را در نظر بگیریم، این پژوهش در حوزه موضوعی مطالعاتی نظیر اریلی و    یموردبررس  مسئلهنموده و فقط  

( قرار  2016( و جرکساین و پوندزین )2016و ریش )  (، برکینشاو، زیمرمن2012(، دوتا )2008تاشمن )

 حقیق حاضر دارد. ( بیشترین قرابت را با ت2008ها پژوهش اریلی و تاشمن )گیرد که از میان آنمی

رخدادی واژگان  های این پژوهش باید اشاره نمود که اوالً این تحقیق تنها از روش همدرباره محدودیت 

آمده تحت تأثیر دستبنابراین کیفیت نتایج به؛  های متنی استفاده نموده استبرای تحلیل محتوای داده 

رویکرد اثربخشی  ثانیاً  دارد.  قرار  روش  این  کارایی  تعداد کم متن   میزان  سایه  زیر  مطالعه  این  در  کاوی 

است،    شدهاستفاده های موجود  که در این پژوهش از تمام دادهآن   باوجود  ،درواقعاست.    قرارگرفتهها  پژوهش 

گونه به نظر برسد که تکرار چنین تحقیقی در آینده و در موقعیتی که تعداد مستندات مربوطه  اما شاید این

گونه آثار تحقیقاتی شود. همچنین یش یابد، مفید بوده و منجر به ارتقای اثربخشی اینکافی افزا  اندازهبه

سنجی نیز بهره گرفته تا عالوه  کاوی و از سایر رویکردهای علمهای دیگر متن شود که از روش پیشنهاد می 

قات نیز پرداخته  شناختی تحقیها به تحلیل سایر اطالعات کتاب، چکیده و کلیدواژه عنوانبهبر متن مربوط 

بینی  توان پیش در این پژوهش، می  یرفتهصورت پذهای زمانی  است که با توجه به تحلیل  ذکریان شاشود.  

به  گیرند، بیشتر وسوتوانی شکل می های پویا و د نمود که افق آینده تحقیقاتی که در قلمرو مشترک قابلیت 

گردد. این یره تأمین و کارآفرینی متمایل  وکار، مدیریت عملیات و زنجموضوعاتی نظیر مدل کسب  سمت

 برای مطالعات آتی در این حوزه قلمداد گردد.  یره نگاشتتواند  بینی میپیش 

 
 

 



 216  حاجی حیدری و حیدری داریانی، تالفی... /   میان مشترک معنایی قلمرو بررسی در واژگان رخدادیهم تحلیل کاربرد

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع 
های پژوهشی یک حوزه مطالعاتی گیریکاوی در شناسایی جهتبررسی کاربرد متن.  1398تالفی داریانی، مجتبی.  

 .دانشگاه تهران: دانشکده مدیریت نامه کارشناسی ارشد،. پایانهای پویا(قابلیت: حوزه موردمطالعه)

های  . مطالعه تطبیقی مسائل و گزینه1397و سید امین طاهری.    تالفی داریانی، مجتبی، سید محمدحسین شجاعی

  90(:  1)7  فصلنامه مدیریت نوآوریکاوی اسناد سیاستی.  راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متن

- 57. 

های  نظریۀ قابلیت  اساس  برهای مشاورۀ مدیریت  . ارائۀ مدل مزیت رقابتی شرکت1395سیدکاللی.  و نادر    علی،  ،حیدری

 . 317 - 338(: 2)8 فصلنامه مدیریت بازرگانی. پویا

کاوی برای شناخت و تحلیل  . ارائه راهکاری خودکار بر اساس متن1397.  گنجه فرخطیر، اشکان، آزاده محبی، و سهیل  

 .91 - 120(: 1)4فصلنامه مدیریت اطالعات های علمی. روند تحقیقات حوزه

فصلنامه مدیریت  . بررسی تغییرات حوزه کیفیت داده با استفاده از تحلیل کلمات کلیدی.  1396خلیلی جعفرآباد، احمد.  
 . 121 -  138(: 2)3اطالعات 

واژگانی مقاالت فارسی حوزه کشاورزی  . تحلیل هم1395زاده.  سلطانی زرندی، زهره، محمدباقر نگهبان، و فاطمه مکی

(:  4و3)2  فصلنامه مدیریت اطالعات کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی.  

96 - 74 . 
Albort-Morant, G., Leal-Rodríguez, A. L., Fernández-Rodríguez, V., and Ariza-Montes, A. 

2018. Assessing the origins, evolution and prospects of the literature on dynamic 

capabilities: A bibliometric analysis. European Research on Management and 

Business Economics 24(1): 42-52. 

Batista Mota, F., Damasceno Pinto, C., Paranhos, J., and Hasenclever, L. 2017. Mapping the 

‘dynamic capabilities’ scientific landscape, 1990-2015: A bibliometric 

analysis. COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management 11(2): 

309-324. 

Birkinshaw, J., Zimmermann, A., and Raisch, S. 2016. How do firms adapt to discontinuous 

change? Bridging the dynamic capabilities and ambidexterity 

perspectives. California Management Review 58(4): 36-58. 

Callon, M., Courtial, J. P., and Laville, F. 1991. Co-word analysis as a tool for describing the 

network of interactions between basic and technological research: The case of 

polymer chemsitry. Scientometrics 22(1): 155-205. 



 1398پاییز و زمستان ، 2شماره  ،5 مدیریت اطالعات/ دوره                                                              217

Cao, Q., Gedajlovic, E., and Zhang, H. 2009. Unpacking organizational ambidexterity: 

Dimensions, contingencies, and synergistic effects. Organization Science 20(4): 

781-796. 

Cho, J. 2014. Intellectual structure of the institutional repository field: A co-word 

analysis. Journal of Information Science 40(3): 386-397. 

Di Stefano, G., Peteraf, M., and Verona, G. 2010. Dynamic capabilities deconstructed: A 

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

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

Ding, Y., Chowdhury, G. G., and Foo, S. 2001. Bibliometric cartography of information retrieval 

research by using co-word analysis. Information Processing and Management 37(6): 

817-842. 

Dutta, S. K. 2012. Dynamic capabilities: Fostering ambidexterity. SCMS Journal of Indian 

Management 9(2): 81-91. 

Fernandes, C., Ferreira, J. J., Raposo, M. L., Estevão, C., Peris-Ortiz, M., and Rueda-Armengot, 

C. 2017. The dynamic capabilities perspective of strategic management: A co-

citation analysis. Scientometrics 112(1): 529-555. 

García-Lillo, F., Úbeda-García, M., and Marco-Lajara, B. 2016. Organizational ambidexterity: 

Exploring the knowledge base. Scientometrics 107(3): 1021-1040. 

García-Lillo, F., Úbeda-García, M., and Marco-Lajara, B. 2017. Organisational ambidexterity: 

A literature review using bibliometric methods. International Journal of 

Bibliometrics in Business and Management 1(1): 3-25. 

Hajiheydari, N., Talafidaryani, M., Khabiri, S., and Salehi, M. 2019. Business model analytics: 

Technically review business model research domain. Foresight 21(6): 654-679. 

Jurksiene, L., and Pundziene, A. 2016. The relationship between dynamic capabilities and firm 

competitive advantage: The mediating role of organizational 

ambidexterity. European Business Review 28(4): 431-448. 

Nosella, A., Cantarello, S., and Filippini, R. 2012. The intellectual structure of organizational 

ambidexterity: A bibliographic investigation into the state of the art. Strategic 

Organization 10(4): 450-465. 

O’Reilly III, C. A., and Tushman, M. L. 2008. Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving 

the innovator's dilemma. Research in Organizational Behavior 28: 185-206. 

Popadić, M., and Milohnić, I. 2016. Structure of the organizational ambidexterity field: 

Qualitative literature review, article co-citation analysis, and science 

mapping. Informatologia 49(1-2): 47-60. 

Raisch, S., and Birkinshaw, J. 2008. Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and 

moderators. Journal of Management 34(3): 375-409. 

Snehvrat, S., Kumar, A., Kumar, R., and Dutta, S. K. 2018. The state of ambidexterity research: 

A data mining approach. International Journal of Organizational Analysis. DOI: 

10.1108/IJOA-06-2017-1182. 

Teece, D. J. 2018. Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning 51(1): 40-

49. 

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

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

Van Eck, N. J., and Waltman, L. 2011. Text mining and visualization using VOSviewer. ISSI 

Newsletter 7(3): 50-54. 

Van Eck, N. J., and Waltman, L. 2014. Visualizing bibliometric networks. In Measuring 

Scholarly Impact, 285-320. Cham: Springer. 

Van Eck, N. J., Waltman, L., Dekker, R., and van den Berg, J. 2010. A comparison of two 

techniques for bibliometric mapping: Multidimensional scaling and VOS. Journal of 

the American Society for Information Science and Technology 61(12): 2405-2416. 

Vogel, R., and Güttel, W. H. 2013. The dynamic capability view in strategic management: A 

bibliometric review. International Journal of Management Reviews 15(4): 426-446. 



 218  حاجی حیدری و حیدری داریانی، تالفی... /   میان مشترک معنایی قلمرو بررسی در واژگان رخدادیهم تحلیل کاربرد

Wilhelm, H., Schlömer, M., and Maurer, I. 2015. How dynamic capabilities affect the 

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

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

Yan, B. N., Lee, T. S., and Lee, T. P. 2015. Mapping the intellectual structure of the Internet of 

Things (IoT) field (2000-2014): A co-word analysis. Scientometrics 105(2): 1285-

1300. 

Zimmermann, A., Raisch, S., and Cardinal, L. B. 2018. Managing persistent tensions on the 

frontline: A configurational perspective on ambidexterity. Journal of Management 

Studies 55(5): 739-769. 

 

 

 

  



 1398پاییز و زمستان ، 2شماره  ،5 مدیریت اطالعات/ دوره                                                              219

Application of Word Co-Occurrence Analysis in 

Exploring the Shared Semantic Territory between Two 

Theoretical Views: A Study of Dynamic Capabilities and 

Ambidexterity 
 

 
Mojtaba Talafidaryani 

Master of Business Administration, Department of Business Management, Faculty of 

Management, University of Tehran, Tehran, Iran. 

Ali Heidari 

Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of 

Tehran, Tehran, Iran1. 
Nastaran Hajiheydari 

Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of 

Tehran, Tehran, Iran. 

 

Abstract: Word co-occurrence analysis is one of the text-mining methods that has various 

applications in the information management area. One of these applications, which has been less 

noticeable, is exploring the shared semantic territory between different theoretical views. The 

importance of this application is due to the formation of recent scientific trends of various 

research areas based on different theories and concepts. Accordingly, the current study attempts 

to reveal the applicability of word co-occurrence analysis in exploring the shared semantic 

territory between two theoretical views. To this end, the dynamic capabilities and ambidexterity 

views were chosen as the case of this study. Dynamic capabilities and ambidexterity have had a 

notable co-occurrence in recent strategic management studies to the extent that researchers 

considered them as two integrable views. Accordingly, this study aims at exploring the structure 

of shared semantic territory between dynamic capabilities and ambidexterity. To this end, all 

scientific documents related to both theories, indexed in the Web of Science or Scopus databases, 

and dated to 2018 were retrieved. Then, the authors analysed the corpus composed of titles, 

abstracts, and keywords of collected documents by using the word co-occurrence analysis. By 

doing so, they introduced 14 main conceptual categories in the shared territory of these two 

views: 1) dynamic capabilities and their components, 2) ambidexterity and its components, 3) 

performance, 4) innovation, 5) organizational capabilities and resources, 6) sustainable 

competitive advantage, 7) organizational knowledge and learning, 8) environmental and 

organizational change, 9) technology and information technology, 10) leadership, 11) 

entrepreneurship, 12) collaboration networks, 13) business model, and 14) operations and supply 

chain. Also, according to the word temporal analysis, research trends among the conceptual 

categories were revealed. Based on these trends, it is expected that further studies in the shared 

semantic territory between dynamic capabilities and ambidexterity will probably tend to subjects 

in the fields of business model, operations and supply chain, or entrepreneurship. 

Keywords: Ambidexterity, Co-Occurrence of Theoretical Views, Dynamic Capabilities, Text-

Mining, Word Co-Occurrence Analysis. 
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