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Abstract
Policy making in a deep view framework can be
considered as macro and national management
encompassing planning, implementing and evaluating
different projects in economic, political and cultural
domains to achieve various goals in target geography.
Hence, policy can determine the destination and
perspective of a society at the current world. At the current
competitive world with different competitors with mainly
conflicting approaches, policy making includes high
sensitivity. Designing and codifying a desirable policy
would be formed with the purpose of dynamicity and
growth of an institute and entrepreneurship is one of the
inseparable issues for improvement and prosperity of the
institute. As economy of countries with underground
resources is tightly connected to this industry, this study
has tried to investigate, identify and introduce stimulating
and preventive factors and indices in this field to present a
novella and effective pattern in oil and gas industry, so that
entrepreneurship as tangible need of countries can achieve
adequate degree of productivity. This study has
emphasized concept of entrepreneurship policy making in
oil and gas industry and has introduced 4 main aspects, 10
secondary aspects and 61 effective factors in this field.
Moreover, using obtained indices and components, a
causal pattern is introduced and position of each index and
factor is specified in stages of policy making and
entrepreneurship process.
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چکیده
خطمشیگذاری در چارچوب ژرف نگرانه مدیریتی بهمثابه مدیریت کالن و ملی است
، در حوزههای اقتصادی، اجرا و ارزیابی طرحهای گوناگون،که دربرگیرنده برنامهریزی
 لذا در. برای دستیابی به اهداف متنوع در جغرافیای هدف هست،سیاسی و فرهنگی
تحقیقات مختلف یکی از مقولههای ناگسستنی خطمشی برای تعالی و ارتقای سازمان
، ازاینرو مقالة حاضر با بررسی و کنکاش در ادبیات موضوع.را کارآفرینی میدانند
 مؤلفهها و شاخصهای محرک و بازدارنده که تأثیر عمدهای بر،توانسته است تا ابعاد
 حوزههای.شکلگیری الگوی خطمشیگذاری کارآفرینی دارند را شناسایی نماید
 فرایند خطمشیگذاری و نهادهای خطمشیگذاری، عناصر نظام کارآفرینی،کارآفرینی
 مهمترین نقش،چهار بعد اصلی هستند که در شکلگیری خطمشیگذاری کارآفرینی
 این مقاله ضمن تأکید بر ارزیابی نوع روابط هریک از این ابعاد با.را بازی مینمایند
 به استخراج مؤلفهها و شاخصهای هریک از آنها نیز پرداخته،مفهوم مورد مطالعه
است و نشان داده است که الگوی نهایی خطمشیگذاری کارآفرینی در صنعت نفت و
گاز کشور به چهار بُعد و چهارده مؤلفه و شصتویک شاخص وابستگی مستقیم و
 الگوی علت و، همچنین به کمک شاخصها و مؤلفههای کسبشده.معنادار دارد
معلولی را معرفی نمود که جایگاه هریک از شاخصها و مؤلفههای احصاشده را در
 میزان اهمیت و نرخ.مراحل فرایند خطمشیگذاری و کارآفرینی مشخص مینماید
تأثیرگذاری هریک از متغیرهای مورد تحقیق به کمک نظرخواهی انجام شده در پنج
شرکت بزرگ نفتی در غرب کشور که خود دارای چندین شرکت تابعه هستند صورت
،گرفته است که از این طریق میزان اثرگذاری و اهمیت هریک از این شاخصها
.مؤلفهها و ابعاد سنجیده شود
واژههای کلیدی

. صنعت نفت و گاز، کارآفرینی،خطمشیگذاری
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مقدمه
از دیرباز تاکنون خطمشیگذاری مقوله چالشبرانگیزی برای
بشر بوده و هست ،بهطوریکه ادبیات علم سیاست مملو از
تعاریف مختلف خطمشی است .تقریباً هرکسی که در باب
خطمشی مطلبی نوشته تعریفی نیز از خطمشی ارائه داده است
(داناییفرد .)9311 ،آیستون )9199( 9خطمشی را رابطة یک
واحد دولتی با محیط خود تعریف میکند .چنین تعریفی کلی
بوده و شناخت محدودههای این رابطه چندان قابلتشخیص
نیست و میتواند همهچیز را در برگیرد .بنابراین به اقتضای هر
حوزه و تخصصی ،این مقوله باید بازتعریف و بومیسازی شود تا
بتوان به کارایی و اثربخشی دستیافت (داناییفرد.)9311 ،
اما مقوله جذاب و مورد توجه دیگر دنیای امروز ،مبحث
کارآفرینی است ،که ضامن بقا و دوام دولتها و ملتها است و
در هر حوزة کاری از اهمیت ویژهای برخوردار است .با
کارآفرینی میتوان عالوهبر رونق ،توسعه و کسب درآمد بیشتر
به رضایت و مشروعیت در بستر جامعه هدف رسید که این مهم
برای دوام هر موجودیتی استراتژیک و اولویتدار میباشد.
مقالة پیش رو با بررسی و مطالعات کتابخانهای ادبیات
خطمشیگذاری و کارآفرینی از یکسو و نگاهی اجمالی به
صنعت نفت و گاز کشور ایران که این صنعت موتور اقتصادی
کشور است ازسوی دیگر ،سعی دارد چارچوب و الگوی کارا و
اثربخش در قالب خطمشیگذاری کارآفرینی درجهت تحقق
چشماندازهای متعالی این صنعت را تدوین نماید .چرایی انتخاب
کشور ایران در این مقاله به دو علت مهم بود که نخست
جایگاه دوم آن در صنعت نفت و گاز در جهان و مورد دیگر
دسترسی محقق به اطالعات این قلمرو مکانی است .همچنین
کشور ایران از منظر جمعیتشناختی بافتی جوان و آماده بهکار
دارد که نرخ بیکاری در آن قابل توجه است ،ازاینرو پرداخت به
مقوله کارآفرینی در تنها صنعت توانمند این کشور ضرورت
ویژهای را داراست.
بنابراین ،دولتها با توجه به وضعیت اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی خود در مراحل مختلف پذیرای خطمشیهای
کارآفرینی بود و بر دیدگاهها و سنجههای مختلفی در مراحل
خطمشیگذاری مقولة کارآفرینی تأکید میکنند" .خطمشی
اشاره به اقدامهای به پایدار و هدفمند دولتها برای حل یک
مسئلة عمومی دارد" .چون خطمشی کارآفرینی دریکی دو دهة
اخیر وارد دستگاه خطمشیگذاری دولتها شده ،تاکنون
پژوهشهای متعددی در باب آنها انجام نشده است.
1. Eyestone

بنابراین ،همچنان بر سر مواد و عناصر اصلی شکلدهندة
خطمشی کارآفرینی ،قلمرو و ویژگیهای بارز آن بحث وجود
دارد .اگرچه برای ایجاد محیط مطلوب برای شکلگیری
شرکتهای جدید ،موانع ورود و خروج به کسبوکار در هر
کشور نقش اصلی خطمشی کارآفرینی است اما کماکان دانش
محدودی در باب شناخت کارآفرینی بهعنوان یک قلمرو
خطمشی وجود دارد .همچنین مسئله اصلی عدم ورود دقیق و
تحقیقاتی این صنعت در حوزههای کارآفرینی بکری است که
میتواند او را از ناکارآمدی کنونی نجات دهد و بهسمت بهبود
مشکالتی همچون تسهیالت و تجهیزات نفتی مستقل و
خودکفا هدایت نماید .بنابراین میتوان بهسهولت برداشت کرد
که روشهای معمول و کنونی که به صورت سنتی به تولید
نفت و گاز محض پرداخته میشود دیگر پاسخگویی محیط
تجاری امروزی نیست و امکان ادامه آن در آیندة نهچندان دور
وجود ندارد و هرلحظه امکان توقف آن وجود دارد .خالقیت و
نوآوری در کارآفرینی که امروزه بسیاری از صنایع و حوزههای
خدماتی را متحول و دگرگون نموده است ،میتواند ابزاری
مناسب برای بهبود این صنعت باشد .ازاینرو هدف این تحقیق
ارائة نوعی روششناسی برای تدوین خطمشی ملی کارآفرینی
در صنعت نفت و گاز کشور است .برای دستیابی به این هدف
باید به سؤالهای کالن زیر پاسخ داده شود:
 -9عناصر سازندة خطمشی کارآفرینی صنعت نفت و گاز
کدماند؟
 -2سنجههای سنجش عملکرد خطمشی کارآفرینی صنعت
نفت و گاز کدماند؟
 -3تدوین خطمشی ملی کارآفرینی در صنعت نفت و گاز
چه عناصری را در بردارد؟
به این علت که کارآفرینی بهعنوان عامل کلیدی رشد و
توسعة اقتصادی در عصر مدرن شناختهشده است و مورد توجه
شرکتهایی است که رقابت در آنها معطوف به انعطاف سازمانی
و استراتژیهای تغییر مستمر در فرایندها ،محصوالت و طرحها
است .طی چند سال گذشته ،دولتها بهطور جدی به تشویق
کارآفرینی پرداختهاند زیرا کارآفرینی موجب بهرهمندی مردم و
کشور میشود .قبل از آنکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند،
باید دارای سرمایه تکنولوژی ،تسهیالت الزم برای تولید کاال،
نیروی کار مناسب ،روحیة مناسب و شرایط روانی متعادل برای
موفقیت در کارآفرینی باشند .با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و
مشاغلی که نیاز به حمایت دارند ،به نظر میرسد که دولت در
بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامهها باهدف
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تشویق کارآفرینی باشد .دولت از طریق اعمال خطمشی در
وزارتخانهها و مؤسسات میتواند موجب کارآفرینی شود (کرم
اهلل دانش فرد.)9311 ،
ازاینرو ،مقاله حاضر نخست بحث خطمشیگذاری را مورد
کنکاش قرار داده است و به مطالعه چگونگی ایجاد خطمشیها
پرداخته است که عموماً یک سری از فعالیتها ،یا مراحلی را
مورد توجه قرار میدهد که در نظامهای سیاسی اتفاق میافتد.
مفهوم این مدل مرحلهای ،عبارت است از خطمشیگذاری که
در مراحل شناختهشده اتفاق میافتد و هر مرحله میتواند
جداگانه مورد توجه قرار گیرد (گیوریان .)951 ،9315 ،که این
مهم با الگوگیری از کارهای الوانی ( )9311و گیوریان ()9315
رخ داده است.
مورد دوم مبحث مهم اساسی هر فعالیت و صنعت را در
هدفگذاری نهایی خود قرار میدهد و آن مفهوم کارآفرینی
است که با پیتر دراکر )9115( 9وارد مدیریت دولتی شده است.
او دو رکن کارآفرینی و مدیریت را درهمآمیخته و مدیریت
کارآفرینانه را بنا نهاده است .مدیر کارآفرین دراکر ،کسی است
که اجزای تولید را درجهت ایجاد روشهای جدید تولید و ایجاد
محصوالت نوین در هم میآمیزد ،فرصتها را شناسایی ،نیازها
و ارزشهای مشتریان را درک و تغییرات را درجهت ارتقای
بهرهبرداری شناسایی و اعمال میکند (دراکر.)9115 ،
بنابراین ،بهطور خالصه میتوان گفت که این مقاله درصدد
است با استفاده از یک پژوهش کمی و کیفی ،آسیبهای
موجود در فرایند خطمشیگذاری در صنعت نفت و گاز کشور و
مؤلفههای مؤثر بر خطمشیگذاری در صنعت نفت و گاز از
منظر کارآفرینی را شناسایی و پیشنهادهایی درجهت تدوین
خطمشی کارآفرینی آن ارائه دهد ،تا مورد استفاده و بهرهبرداری
دستاندرکاران و مدیران این صنعت قرار گیرد .همچنین این
مقاله با مروری بر ادبیات و مدلهای مطرح در خطمشگذاری
عمومی و کارآفرینی ،سعی دارد تا با بررسی آن مدلها در
بخش صنعت نفت و گاز به چارچوب درستی از ارزیابی یک
سیستم خطمشیگذاری کارآفرینی برای تسهیالت و مراکز
بهرهبرداری نفت و گاز دست یابد.
مبانی نظری پژوهشی
این بخش از مقاله با سه زیر بخش ارائه گردید ،ابتدا مروری
اجمالی بر کارهای گذشته انجام شد ،سپس در زیر بخش دوم

1. Druker
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ضرورت توجه به متغیر اصلی تحقیق یعنی خطمشی
کارآفرینی در مورد مطالعه ایران پرداخته شد و در آخر زیر
بخش سوم سهم مقاله حاضر را در ادبیات تحقیق بیان گردید.
به رغم اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا از اواخر دهه
 9191به بعد به موضوع کارآفرینی توجه جدی شد و حتی در
بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز از اواخر دهه 9111
این موضوع را مورد توجه قرار داده اند ،در کشور ما تا شروع
اجرای برنامه سوم توسعه ،توجه چندانی به کارآفرینی نشده
بود .حتی در محافل علمی و دانشگاهی نیز جز موارد بسیار
نادر ،فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود .مشکل بیکاری
و پیش بینی حادترشدن آن در دهة  9311موجب شد که در
زمان تدوین برنامه سوم توسعه ،موضوع توسعة کارآفرینی
مورد توجه قرار گیرد .در برنامه مذکور ،توسعة کارآفرینی در
سطح وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری (کاراد)،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جهاد کشاورزی ،صنایع و
معادن و همچنین دیگر مؤسسه ها همچون جهاد دانشگاهی
به دلیل ارتباط با فعالیت های آنها ،مطرح شده است .متأسفانه
واژه کارآفرینی که ترجمه ای از کلمه Entrepreneurship
است ،موجب گردیده است که معنی ایجاد کار و یا
اشتغال زایی از این واژه برداشت شود ،درحالیکه کارآفرینی
دارای مفهومی وسیعتر و باارزشتر از اشتغالزایی است .این
برداشت ناصحیح از مفهوم کارآفرینی و همچنین وجود نیروی
انسانی بیکار در جامعه بهویژه در بین دانشآموختگان
دانشگاهی ،موجب شده در بسیاری از سیاستهایی که برای
توسعه آن اتخاذشده  ،صرفاً جنبة اشتغال زایی برای آن در نظر
گرفته شود ،حال آنکه کارآفرینی دارای پیامدهای مثبت و مهم
دیگری همانند:
بارورشدن خالقیتها
ترغیب به نوآوری و توسعة آن
افزایش اعتمادبهنفس
ایجاد و توسعة تکنولوژی
تولید ثروت در جامعه و
افزایش رفاه عمومی است.
اکنون در کشور ایران  ،به رغم داشتن جمعیتی هوشمند،
مستعد و برخوردار از منابع طبیعی فراوان ،تولید ناخالص
داخلی ( )GDPدر سطحی پایین بود شمار بسیار چشمگیر از
نیروهای جوان و حتی تحصیلکرده از امکان اشتغال
بیبهره اند و بر اولویت ایجاد کار در دیگر فعالیتهای دولتی
در سطوح گوناگون تأکید می شود .افزون بر این بسیاری از
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شرکتها ،به سبب بهره وری اندک ،فقدان تقاضا در آستانه
تعطیلی هستند و رقابت کشور هم در بازارهای جهانی اندک
است .ازاینرو ،امروزه «توسعه کارآفرینی» دیدگاهی بسیار
ضروری برای جامعه است (پورداریانی و مقیمی.)9315 ،
کارآفرینی مترادف ایجاد اشتغال نیست .کارآفرینی
درواقع فرایند ایجاد و تأسیس کسبوکار یا سازمان جدید
است ،اما ،یکی از اثرات قابل توجه آن ایجاد اشتغال است.
مطالعاتی که در ایاالتمتحده آمریکا صورت گرفته است
نشان میدهد که از 21میلیون شغل ایجادشده و جدید در طی
سالهای  9111ـ  9111بیش از  3/5میلیون شغل ناشی از
ایجاد و تأمین کسب و کارهای کارآفرینانه جدید بوده است.
مطالعات دیوید برچ 9در اواخر دهة  9191میالدی نشان داده
است که بیش از  %91از مشاغل جدید در شرکتها و
سازمانهایی ایجاد میشوند که در مسیر رشد قرار دارند
(آقازاده ،رضازاده.)9311 ،
همچنین مطالعات در ایران نشان میدهد که در فاصله
سالهای 9395ـ  9355ه .ش بیشترین میزان اشتغال جدید
در اقتصاد ایران به شکل کارکنان مستقل (خویشفرما) بوده
است .متاسفانه بهدلیل عدمحمایت از این کارآفرینان و
سوق دادن آنها در مسیر رشد و توسعه ،بزرگترین چالش
اقتصاد ایران در دهة  9311هجری شمسی بحران بیکاری
خواهد بود .درحالیکه اگر در فاصله  21سال مذکور حمایتی
جدی از کارآفرینان صورت میگرفت بهگونهای که هریک
تنها یک نفر دیگر را به استخدام خود درآورند .در این صورت
بزرگترین مشکل اقتصادی دهة  9311در اقتصاد ایران
کمبود نیروی کار میبود (پورداریانی و مقیمی.)9315 ،
ازسوی دیگر از دیرباز تاکنون خطمشیگذاری مقولة
چالش برانگیزی برای بشر بوده و هست بهطوریکه ادبیات
علم سیاست مملو از تعاریف مختلف خطمشی است .تقریباً
هرکسی که در باب خطمشی مطلبی نوشته تعریفی نیز از
خطمشی ارائه داده است (داناییفرد.)9311 ،
خطمشی را میتوان تصمیمات اتخاذشده ازطریق دولتها
دانست که هدفی را تعریف و ابزاری را برای دستیابی به آن
مشخص میکند (هاولت )9311 ،و تصمیمات و سیاستهایی
که بهوسیله مراجع مختلف بخش عمومی مثل مجلس ،دولت
و قوه قضائیه که نماینده حفظ منافع عمومی هستند اتخاذ
می شود (الوانی .)9311 ،تدوین خط مشی نیز زمانی آغاز

1. Birch

خواهد شد که پس از آن که مشکل عمومی تشخیص داده
شد و راهحلهای ممکن پیشبینی و نتایج هر راهحل برآورد
شدمیتوان از طریق مقایسه ،بهترین راه را انتخاب نمود و
خطمشی مطلوب را ارائه نمود (الوانی.)9391 ،
اجرا و ارزیابی خط مشی گام بعدی است که پس از آن که
خطمشی جنبه قانونی و رسمی پیدا کرد باید اجرا و مورد
ارزیابی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن در عمل نیز
شناخته شود .خطمشیگذار باید خطمشی تصویبشده را
پیگیری کند و نتایج حاصل از آن را مورد ارزیابی قرار دهد
(الوانی.)9391 ،
آیستون ( )9199خطمشی را رابطة یک واحد دولتی با
محیط خود تعریف میکند .چنین تعریفی کلی بوده و شناخت
محدودههای این رابطه چندان قابل تشخیص نیست و
میتواند همهچیز را در برگیرد .بنابراین ،به اقتضای هر حوزه و
تخصصی ،این مقوله باید بازتعریف و بومیسازی شود تا بتوان
به کارایی و اثربخشی دست یافت .مطالعه چگونگی ایجاد
خطمشیها عموماً یک سری از فعالیتها ،یا مراحلی را مورد
توجه قرار میدهد که در نظامهای سیاسی اتفاق
میافتد .مفهوم این مدل مرحلهای ،عبارت است از
خطمشیگذاری که در مراحل شناختهشده اتفاق میافتد و هر
مرحله میتواند جداگانه مورد توجه قرار گیرد (گیوریان و
همکاران.)9315 ،
پیشینه تجربی پژوهش
در این بخش سعی داریم مروری بر ادبیات خطمشی
کارآفرینی داشته باشیم و مدل های موجود در ادبیات را به
موضوع تحقیق همگرا نماییم .همانطورکه پیش ازاین بیان
شد ،ازنظر ادبی ات موضوع تحقیق دو بخش اصلی مدنظر و
مطرح است که نخست بحث خطمشیگذاری است .مطالعه
چگونگی ایجاد خطمشیها عموماً یک سری از فعالیتها ،یا
مراحلی را مورد توجه قرار میدهد که در نظامهای سیاسی
اتفاق میافتد .مفهوم این مدل مرحلهای ،عبارت است از
خطمشیگذاریای که در مراحل شناختهشده اتفاق میافتد و
هر مرحله میتواند جداگانه مورد توجه قرار گیرد (گیوریان و
همکاران .) 9315 ،که این مهم با الگوگیری از کارهای الوانی
( )9311و گیوریان ( )9315رخ خواهد داد.
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جدول  .4مرور ادبیات بینالمللی خطمشیگذاری و کارآفرینی
ردیف

محقق

9

شومپیتر

2

آکس و آیودرچ

3

بالنچ فالور

3

5

ون پراگ

5

5

آکس 5و همکاران

2111

1

جریمالدی  1و
همکاران

2199

9

2

سال

موضوع

9135

کارآفرینی

9111
2111
2119

9

9

پلومر و آکس

1

ترجیسن و وانگ

2192

خطمشیگذاری و
کارآفرینی
خطمشیگذاری و
کارآفرینی
خطمشیگذاری و
کارآفرینی
خطمشیگذاری و
کارآفرینی
خطمشیگذاری و
کارآفرینی
خطمشیگذاری و
کارآفرینی
خطمشیگذاری و
کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی

نتایج و نکات تحقیق
اعمال تغییرات اساسی در چشمانداز اقتصادی معانی موجود در حوزة کارآفرینی همراه با
تضعیف و به چالش کشیدن صنعت
توسعة آرایههای کلی خطمشیگذاری با تأکید بر خالقیت و دامنههای وسیع آن
بررسی و توسعة آرایههای کلی خطمشیگذاری منافع اقتصادی منشأ گرفته از کارآفرینی در
حوزة تأسیس شغل و مشاغل وابسته آن
بررسی و توسعة آرایههای کلی خطمشی گذاری منافع اقتصادی منشأ گرفته از کارآفرینی در حوزه
بهبود بهرهوری در راستای افزایش کارایی و توسعه اثربخشی در جامعه
توسعة بنیانهای اقتصاد خرد نظریه رشد درونزا از طریق توسعة یک نظریة سرریز دانش
کارآفرینی
طرح مبنای منطقی کارآفرینی دانشگاهی و توصیف نقش درحال تحول دانشگاهها را در
تجاریکردن پژوهشها
ارزیابی ادعا مانع بودن رقابت محلی بر فعالیتهای کارآفرینی و اثر مخرب آن
درجهت کاهش انگیزه بهرهبرداری از دانش جدید
تسهیل انتقال تکنولوژی و دانش افراد از طریق کارآفرینی و محورهای وابسته به آن و بهبود
خطمشیهای بازاریابی
معرفی مدلی کارآمد در حوزة کارآفرینی و مقایسه آن با دیگر مدلهای مطرح در ادبیات و
طرح چالشهایی برای تحقیقات آتی در حوزة کارآفرینی سازمانی

1

2193

آیرلند 1و همکاران

2111

ردیف

محقق

سال

موضوع

9

رضاییان و
نائیجی

9319

هوش فرهنگی و کارآفرینی

2

فرهادی قشالقی
و رضوی مهر

9313

خطمشیگذاری عمومی

3

عطاردیان

9312

توسعة کارآفرینی

5

قلیپور

9312

تدوین خطمشی

5

داناییفرد

9311

1

الوانی ،مقیمی،
آذر و رحمتی

9311

1

جدول  .2مرور ادبیات داخلی در حوزههای خطمشیگذاری و کارآفرینی

روششناسی تدوین خطمشی
ملی کارآفرینی
خطمشیگذاری در نظام
آموزش کارآفرینی

نتایج و نکات تحقیق
ارزیابی جنبههای مختلف هوش فرهنگی ،با تأکید بر توانایی اداره موقعیتهای
متنوع فرهنگی و بررسی رابطة ابعاد هوش فرهنگی با کارآفرینی استراتژیک در
مقیاس هوش فرهنگی ایرانی
بررسی نقش گروههای ذینفوذ (جامعه دانشگاهی) در فرایند خطمشی گذاری
توسعه کارآفرینی
بررسی تأثیر کارآفرینی بر رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه و نقش
آن در پایداری و ثبات اقتصادی بهطور ویژه در ایران
بررسی ابعاد تدوین خطمشیهای توسعة سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز ایران
با تأکید بر چگونگی قراردادهای نفتی و انواع آن
ارائه چارچوب مفهومی فرایند احصای بدیلهای خطمشی ،نحوة تدوین خطمشی
کارآفرینی ملی
چارچوبی علمی جهت خطمشیگذاری در نظام آموزش کارآفرینی در ایران با
معرفی ابعاد و مؤلفهها

1. Schumpeter
2. Acs and Audretsch
3. Blanchflower
4.Van Praag
5. Acs
6. Grimaldi
7. Plummer and Acs
8.Terjesen and Wang
9. Ireland
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مورد دوم مبحـث مهـم اساسـی هـر فعالیـت و صـنعت را در
هدفگذاری نهایی خود پوشش میدهد و آن مفهوم کارآفرینی
است که از پیتر دراکـر )9115( 9وارد مـدیریت دولتـی شـده
است .با توجـه بـه مطالـب فـوق دسـتهبنـدی کلـی بـا بیـان
موضوعات تحقیقی در گذشته و سهم آنها در توسـعه و بهبـود
شاخههای مختلف در جداول  9و  2به ترتیب بـرای تحقیقـات
بینالمللی و داخل ایران بیان میگـردد کـه چـارچوب رشـد و
معرفی آنها در هریک از حوزههای علمی را بهوضوح به تصویر
میکشد.
نوآوری تحقیق
سهم جدید و جایگاه بهتر این مقاله در مقایسه با تحقیقات و
مطالعـات پیشـین کـه در داخـل و خـارج انجـام گرفتـه و در
مشهورترین و معروف ترین پایگاههای علمی نمایه شـده انـد و
برخی از آنان در این طرح پیشنهادی آورده شده است از بعـد
کاربردی و علمی در ارتبـاط بـا خـطمشـیگـذاری از اهمیـت
بیشتری برخوردار اسـت و ابزارهـای تجزیـه و تحلیلـی و نیـز
تکنیکهای مهم و ضـروری آن در آنـان دیـده نشـده اسـت.
همچنــین کــاربرد عملــی آن در حــوزة کــارآفرینی منجــر بــه
بهرهبرداری از منابع انسانیای خواهد شد که با توجه به شرایط
بیکاری در کشور بسیار ارزشمند است و این پژوهش میتواند
مورد استفاده سازمانهای مختلفی که فرایندهای آنان نزدیـک
به شرکت بهرهبرداری نفت و گاز است قرار گیرد و بایـد بیـان
داشت که اکثر صنایع و مراکز تولیدی وابستگی تنگاتنگی را با
حوزة نفت و گاز دارند و توجه به خطمشـیگـذاری درخصـو
یک زنجیره تأمین کارا و پاسخگو کـه یکـی از نـوآوریهـای
مقالة حاضر میباشد ،بسیار مهم و حائز اهمیت است ،لـذا بـا
توجه به اینکه تحقیق حاضر در جستجوی کشـف حقـایق و
شناخت پدیـده هـا دارای نظریـة پیشـرو بـوده جایگـاه بهتـر
آن را باید شناخت ابعاد اصلی در تشکیل خطمشیگذاری
کارآفرینی از یکسو و احصاء و شناسایی مؤلفههای هر بعـد و
تعیین شاخصهای تأثیرگذار هر بعد از سـوی دیگـر دانسـت.
این اقدامات امر خطمشیگذاری در راستای تحقـق بـه معنـای
کلمه کارآفرینی را تسهیل مینماید و نکتـه تمیزدهنـدة دیگـر
این تحقیق بومیسازی این مفاهیم در صنعت گاز و نفت است
که نقش اساسی در حوزة اقتصاد کشور بازی مینماید.
2

1. Druker
2 .Contribution

روششناسی پژوهش
از نظر دانشمندان علـوم اجتمـاعی ،تحقیـق عبـارت اسـت از
فرایندی که پژوهشگر میکوشد تـا بـا جمـعآوری اطالعـات،
پیچیدگیهای روابط متقابل بـین متغیرهـا را درک ،ارزیـابی و
ارائه دهد (گرچن راس من ،کاترین مارشال .)9311 ،لذا بـرای
تقسیم بندی این تحقیقات ،محققان سه جهـتگیـری کلـی را
برای یک پژوهش قائـل مـیباشـند .تحقیقـاتی کـه بـه حـل
مشکالت موجود در حوزه ای خا میپردازد؛ این نوع تحقیق
را تحقیقات کاربردی مینامنـد .تحقیقـات بنیـادی ،تحقیقـاتی
میباشند که به افـزودن دانـش بشـری در زمینـة مـیانجامـد
(گرچن راس من ،کاترین مارشال .)9311 ،تحقیقات توسعهای
نیــز بــهمنظــور افــزایش دانــش مــا از مســائل کــه عمومـاً در
محیطهای سازمانی اتفاق میافتد و چگونگی حل آنها ،انجـام
میشود .از طرفی اگرچه هـیچ پژوهشـی نمـیتوانـد بـه طـور
همزمان بنیادی و کاربردی باشد ولی پژوهشهـای توسـعهای
میتوانند ماهیت بنیادی یا کاربردی داشته باشند (داناییفـرد و
همکاران.)9311 ،
لذا این تحقیق بهلحاظ کاربرد از نوع تحقیـق کـاربردی،
بهلحاظ هدف از نوع تحقیق اکتشـافی ،ازلحـاظ زمـان از نـوع
طولی (دوره برنامه پنجم توسعه) ،و به لحاظ شیوه جمعآوری و
تجزیه تحلیـل دادههـا روش تحقیـق حاضـر را بایـد از نـوع
پیمایشی یا زمینهیابی دانست زیرا در این تحقیق بیش از یک
فن خا در گردآوری اطالعات استفاده خواهد شـد و هـدف
پژوهش اکتشافی ،توصیفی یا تبیینـی اسـت .هرچنـد در ایـن
مقاله از پرسشـنامه اسـتفاده شـد امـا ابـزار دیگـری از قبیـل
مصاحبه ساختمند هم بهکار رفت که تمامی این موارد بیان از
پیمایشی یا زمینهیابی بودن تحقیق دارد.
در مرحلة نظری به شیوه قیاسی مدل مفهومی و چـارچوب
تئوریک براساس مبانی نظری و مـدلهـای مختلـف موجـود در
ادبیات تحقیق خطمشیگذاری و کارآفرینی تدوین شد.
در این مرحله ابعاد و مؤلفهها و شـاخصهـای برگرفتـه از
مبانی نظری و پـژوهشهـای انجـامشـده در زمینـة موضـوع
تحقیق و مطالعات اکتشافی 3مبانی شناسـایی مـدل مفهـومی
خطمشیگذاری کارآفرینی در صنایع نفت و گـاز مورداسـتفاده
قرار گرفت .در این مرحله ضعفها و نارساییهـای مـدلهـای
موجــود در ادبیــات شناســایی و اســتخراج گردیــد و براســاس
الزامات و شرایط حاکم بر این صنعت یک مدل مفهومی اولیـه
ارائه شد .بدین صورت که پس از کسب شـناخت الزم مبـانی
 .3مصاحبه و تکنیک دلفی
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علمی و مدلهای موجود ،مصاحبههای اکتشـافی و عمیـق بـا
خبرگــان ،متخصصــین امــر و اســتادان مطــرح در حــوزة
خـــطمشـ ـیگـــذاری و کـــارآفرینی و همچنـــین برخـــی از
سیاستگذاران مطلع و آگاه در حوزة صنایع نفت و گـاز انجـام
شد که طی آن مهمترین مؤلفههـا و شـاخصهـا شناسـایی و
احصا گردیـد .در ایـن مسـیر ابعـاد براسـاس ادبیـات تحقیـق
جمعآوری گردیـد ،امـا مؤلفـههـا و شـاخصهـا بـا توجـه بـه
تخصصیبودن آنها در حوزة نفت و گاز ،کامال محقـق سـاخته
بود ،البته با الهام از ادبیات شکلگرفتند و سپس با بهرهگیـری
از تکنیک دلفی طی چنـد مرحلـه رفـتوبرگشـت حضـوری و
غیرحضوری با ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها اصالح و ارتقا یافتند.
پـس از تأییـد و ارائـه پیشــنهادهای الزم جهـت بهبـود مــدل
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مفهومی اولیه از طریق خبرگـان ،مرحلـه تجربـی کـه همـان
مرحله میدانی و استقرایی است آغاز می گردد .در ایـن مرحلـه
ابتدا به انتخاب جامعه براساس شـیوه اسـتقرایی اقـدام شـد و
پرسشنامه های مقتضی طراحی و توزیع گردیـد .بـرای تحلیـل
دادههایی که پس از جمعآوری پرسشنامه بهدست آمد از روش
قیاسی – استقرایی استفاده شد .روش مورداستفاده قیاسی شـد
زیرا مدل مفهومی از مفـاهیم عـام در مبـانی علمـی موضـوع
استخراج شده است و استقرایی است ،زیرا مبتنی بر داده هـای
حاصل از مرحله تجربی مشاهده واقعیتها است.
پیچیدگی این مرحله تلفیق دو سطح نظری و عملی برای
رسیدن به تئوری است.

الیۀ اول فلسفههای پژوهش
الیۀ دوم نوع پژوهش
الیۀ سوم رویکردهای پژوهش در کسب
علم
الیۀ چهارم راهبردهای پژوهش
الیۀ پنجم روشهای انجام تحقیق

پارادایم اثباتگرایی و تفسیری
هدف از نوع کاربردی
روش استقرایی – قیاسی
راهبردهای ترکیبی
مطالعه کتابخانهای و میدانی

الیۀ استراتژی انجام

استراتژی پیمایشی

تحقیق
الیۀ هفتم نوع هدفگذاری
استراتژی های
الیۀ هشتم شیوه ها و رویههای جمعآوری داده ها

هدف اکتشافی استراتژی
استفاده از مشاهده ،مصاحبه و مطالعه
اسناد و مدارک

شکل  .4بیان مختصر و تصویری الیههای روش تحقیق حاضر براساس پیاز پژوهش داناییفرد و همکاران ()9313

با توجه به حساسیت این بخش برای شفافیت هر چه
بیشتر روش تحقیق از پیاز پژوهش استفاده شـد  .حـال بـا
توجه به مقدمات بیان شده مـی تـوان ابعـاد روش تحقیـق،
پژوهش حاضر را در قالب الیه های هشت گانه پیاز تحقیـق
دانایی فرد و همکاران ( ) 9313بیان نمود .شکل  9در قالب
تصویر الیه های مختلف را مورد هـدف قـرار داده و کلیـت
تحقیق حاضر را از منظر روش تحقیق جمـع بنـدی نمـوده
است .همچنین بر اساس تصویر  9الیـه هـای مختلـف بـه
ترتیب نمایش داده شد.
در حقیقت پیاز تحقیق ،فرایندهای انجام پژوهش را نشان

میدهد .بر اساس این الگو یک پژوهش از الیههای مختلفـی
تشکیل میشود که در آن هر الیه متأثر از الیة بـاالتر اسـت.
این الیهها عبارتند از )9 :الیة فلسـفههـای پـژوهش  )2الیـة
رویکردهای پـژوهش  )3الیـة راهبردهـای پـژوهش  )5الیـة
انتخاب روشهای پژوهش  )5الیة افق زمانی پژوهش  )1الیة
شیوهها و رویههای جمعآوری دادهها.
مؤلفة مؤثر بر خط مشط گطارری اطآرآیرين

ر

صنعت و نفت و گآز
در این بخش ابتدا به بررسی شاخص های توسعة کارآفرینی
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در  22کشور منتخـب در جهـان پرداختـه شـده اسـت و بـا
ارزیابی آنها نتایجی درخور کسب شد که زمینه ساز مطالعات
و بررسی های بعدی است .همچنین اعتبار شاخص هایی که
در این مقاله مطرح شد نیز به نوعی افزایش خواهـد یافـت.
سپس مراحل فرا یند کارآفرینی و خطمشیگذاری بیان گردید
و در ادامه ابعـاد ،مؤلفـه هـا و شـاخص هـای احصـاء شـده
براســاس ابعــاد اصــلی و فرعــی و قرارگیــری در مراحــل
مختلف فرا یندهای کارآفرینی و خطمشیگذاری بیان شد.
بررس شآخصهآی توسعة اآرآیرين ر جهآن
در مطالعه دیده بان جهانی کارآفرینی ( )GEM9شاخص های
توسعه کارآفرینی در کشورهای خاصی ،بررسی و مقایسه شـده
است .این کشورها بـر اسـاس شـاخص هـای مهـم اقتصـادی
مرتبط با کارآفرینی ،مقایسه و رتبه بندی شده اند .در ارتبـاط بـا
ایــن شــاخصهــا مــیتــوان گفــت کــه صــرفا" پــرداختن بــه
زیرســاختهــا و فــراهم نمــودن محــیط تجــاری ،بــه ارتقــای
کارآفرینی منجر نمی شود ،بلکه عالوه بر آن معیارهایی نظیـر:
اندازه بازار ،مردم نگـاری ،دامنـه تغییـرات درآمـدی ،فرهنـگ،
دسترسی به اینترنت در منزل نیز در محاسبه کارآفرینی مدنظر
قرار میگیرند .بـر ایـن اسـاس و نتـایج گـزارششـده توسـط
 GEMبرای  22کشور جهان به شـرح شـکل  2و جـدول 3
خواهد بود .جایگاه کشور ایران نسبت بـه منـابع زیرزمینـی در
اختیار ،جامعه جوان و جغرافیایی وسیع با جمعیتی  11میلیـونی
مناسب نیسـت .ازایـن رو پرداخـت مقولـه کـارآفرینی و طـرح
خطمشیهای کارآمد و اثربخش در این جغرافیا نیازمند کسـب
اطالعات مبسوطی از عوامل ،شاخصها و  ...مـؤثر بـر مقولـه
ترکیبــی کــارآفرینی و خــطمشــی گــذاری اســت .بــر اســاس
بررسیهای انجامشده و تاکید بر نظـر  GEMشـاخصهـای
کارآفرینی به واسطه  91مشخصه کمی و کیفـی در  1بخـش
جداگانه ارائهشده است که مهمترین بخشهای آن ،اثربخشـی
سیاست هـای عمـومی ،2سیاسـت هـای مـرتبط بـا موسسـات
خصوصی ،نظـام مالیـاتی ،3مـالی ،بـازار کـار و مهـارتهـا ،5
زیرساخت  ،5توانایی سرمایه گذاری مخاطرهآمیز بـرای توسـعه
کسب وکار ،چگونگی درک مدیران کشور از کارآفرینی و هزینه
کل تحقیقات میباشد.

1. http://www.gemiran.ir/sec/gem/?@=5
2. Effectiveness Public Policy
3. Tax Regime
4. Labour Market and Skill
5. Infrastructure

مدل مفهوم تحقیق
براساس مطالعات و بررسیهـای بـهعمـلآمـده در مطالعـات
تطبیقی ،مدل ها و الگوهای متعددی برای کارآفرینی بـهکـار
گرفته شده است .برای اسـتخراج مـدل نهـایی تحقیـق از دو
روش اســتقرایی و قیاســی اســتفاده مــیشــود .روش اول را
نظریهپردازی و روش دوم را نظریه آزمایی است .جهت ترسیم
چـارچوب مفهـومی ایـن تحقیـق بایـد ابعـاد ،مؤلفـههـا و
شاخصهای خطمشیگذاری کارآفرینی در حوزة صنعت نفـت و
گاز مشخص و در قالب مدل هـای شـماتیک ترسـیم شـود.
جهت ترسیم این مدل الزم است مطالعـه اکتشـافی صـورت
گیرد لذا چارچوب مفهومی با توسل به روش های زیر ترسیم
شده است.
مصآحبه بآ خبرگآن :در این راستا با اساتید کارآفرینی
و کارشناسان کارآفرینی در صنعت نفـت و گـاز در پاالیشـگاه
نفت کرمانشاه مصاحبه به عملآمده است.
مطآلعه رسنآ و مدررک :ضمن مطالعه متون مربـوط بـه
ادبیات خطمشیگذاری مطالعه وسیعی دربـارة سیاسـت هـای
دولت درخصو توسعه کارآفرینی در ایران و دیگر کشورها و
مراجع کارآفرینی صنعت نفت و گاز در ایران مورد مطالعه قرار
گرفت.
بنابراین ازآنجاکه مراحل سهگانه در خطمشیگذاری تدوین،
اجرا و ارزیابی هستند و این موارد در هریـک از حـوزههـای
کاری تدارکات ،بهرهبـرداری ،توزیـع ،نگهـداری و تعمیـرات و
تامین فرآوردهها که در صنعت نفت مطـرح هسـتند مـیتـوان
شاخصهایی متعدد و کلی مطرح نمود .مواردی چون نرخ رشد
اقتصادی در تولید ،نرخ رشد فراینـدهای تکمیلـی تولیـد ،نـرخ
جذب بازار هدف ،نرخ دفع بازار هدف ،نرخ اشتغال در صـنعت،
نرخ اشتغال در حوزه خدمات ،نرخ توان و قـدرت خریـد ،نـرخ
کارآفرینی نوظهور ،نرخ کارآفرینی تثبیتشده و نـرخ خـروج از
کسبوکار را میتوان از این دست برشمرد.
اما درباره ایده مطرحشده در مدل ،بحث خطمشیگذاری
کارآفرینی در بخشهای کاری متعددی مدل شده است .ولی
مدلی در حوزه صنایع نفت و گاز بهطور نظاممند تاکنون شکل
نگرفته است که تمامی مراحل یعنی تدوین اجرا و ارزیابی را
پوشش دهد .همچنین در مدلهای گذشته حتی بخشهای
کاری کامالً متفاوت نهادهای اجرایی و عناصر مؤثر محدودی
بررسی می شد .درصورتیکه همافزایی (سینرژی) در تأثیرات
متقابل آنها بر خروجیهای سیستم یکپارچه بسیار به چشم
میخورد .اما در مدل حاضر سعی بیشتری شده است تا از
فراگیری مطالب عمدهای بهره برده شود .بنابراین اگر
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جمعبندی دربارة نسبت آن با ادبیات داشته باشیم ژرفنگری با
نگاه تازه بر بخش مادر تأمین منابع ثروت کشور در تحقیق
حاضر به چشم میخورد و نیز به حوزهای اشارهشده که نگاه به
آن به دالیل حاشیهای ،کمتر بوده درصورتیکه اگر قانون پارتو
را در نظر گیریم باید توجه خا به آن وجود میداشته است.
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همچنین باید اشاره نمود که مدل و چهارچوب اولیه مدل
مفهومی تحقیق محقق ساخته است و در بخش ابعاد از
تحقیقهای الوانی و همکاران ( )9311و داوری ( )9319الهام
گرفتهشده است که در بخش تشریح شاخصها و معیارهای
سنجش به تفصیل بیان گردیده است.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش برای خطمشیگذاری کارآفرینی صنعت نفت و گاز (محقق ساخته)

در خروجی بعدی این بخش ،مقـادیر ویـژه ،مقـادیر ویـژه
بدون چرخش و مقادیر ویژه با چرخش را نمایش مـیدهـد کـه
این مقدار در این تحقیق %92 ،هست .بهعبارتدیگـر 5 ،عامـل
این تحقیـق  %92تغییرپـذیری متغیرهـا را توضـیح مـیدهنـد.
خروجی پایانی این بخش ،جدول تفسیر بارها بـدون چـرخش و
با چرخش است که ازآنجاکه تفسیر بارها بـدون چـرخش سـاده
نیست لذا برای تفسیر از ماتریس چرخیده شده بهره گرفته می-
شود .در این جدول ،بارهایِ عاملی هریک از متغیرها در عامل-
های باقیمانده پس از چرخش هست .هرچقدر مقدار قدر مطلـق
این ضرایب بیشتر باشد عامل مربوطه نقـش بیشـتری در کـل
تغییرات متغیر مورد نظر دارد .این مسـئله در جـدول  9بـهطـور
خالصه نشان دادهشده است .شایسته به ذکـر اسـت کـه بـرای
سنجش هر متغیر بین  3تا  5سـؤال نیـاز اسـت (دانـاییفـرد و
همکاران.)9311 ،
با انجام مراحل فوق ،پرسشنامة اصلی تحقیق مشتمل بر
 52سؤال تدوین گردید .این پرسشنامه شامل دو بخش سؤاالت
عمومی و تخصصی هست .سؤاالت عمومی آن شامل  5سؤال
هست که ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان را مورد
پرسش قرار میدهد .همچنین سؤاالت تخصصی که قسمت
اصلی پرسشنامة را شامل میشود و نظرات پاسخدهندگان

درخصو ابعاد اصلی و فرعی و عوامل ناشی از آنها در ارتباط
با خطمشیگذاری کارآفرینی در صنعت نفت و گاز را میسنجد؛
مشتمل بر  55سؤال میباشد .سؤاالت پرسشنامه به تفکیک هر
بُعد ،عبارتاند از در بعد انواع کارآفرینی سؤالهای 9تا  92در
بعد نظام کارآفرینی صنعت نفت و گاز سؤالهای  93تا  25در
بعد مراحل خطمشیگذاری سؤالهای  25تا  51و در بعد
نهادهای خطمشیگذاری سؤالهای 51تا  55در نظر گرفته شد.
تحلیل پرسشنآمه
هرچقدر هم محتوای یک پرسشنامة بسته ،خوب باشد ،ولی اگر
گزینههای پاسخ کافی نباشند ،ارزش پاسخهای ارائه شدة پایین
خواهد بود .مقیاسهای درجهبندی ،متداولترین شکل پاسخ
مورد استفاده برای سنجش متغیرهای تحقیق است و از میان
این مقیاسها ،مقیاس درجهبندی لیکرت ،محبوبترین نوع
است .در این مقیاس از پاسخگویان خواسته میشود که از یک
درجهبندی برای نشاندادن شدت اعتقاد خود دربارة یک مسئله
استفاده کنند (خاکی .)9312 ،این تحقیق از مقیاس لیکرت 5
گزینهای برای پاسخ به سؤاالت استفاده شده است .در جدول 1
نمونهای از گزینههای موجود ارائه شده است.
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جدول  .1نتایج حاصل از تحلیل عاملی درروند تکمیل سؤاالت پرسشنامه

بعد اصلی

بعد اصلی

بعد اصلی

نظام کارآفرینی صنعت نفت و گاز

کمیت و کیفیت منابع انسانی
بودجه و منابع مالی

1/15
1/55

مراحل خطمشی گذاری

Q-28

1/51

Q-41

1/11

جدول  .1درجهبندی سؤاالت پرسشنامه
نآمنآسب

نسبتآً نآمنآسب

تآ حدو ی

نسبتآً منآسب

منآسب

9

2

3

5

5

پآيآي
پایایی به معنای قابلیت اعتماد ،ثبات ،همسانی ،قابلیت پیشبینی و
دقت یا صحت است .پایایی بهدقت ،اعتمادپذیری ،ثبات یا تکرارپذیری
نتایج آزمون اشاره میکند (مؤمنی ،قیومی .)9311 ،اصوالً محققانی که
از نرمافزار  SPSSاستفاده میکنند برای تعیین پایایی تحقیق خود از
روش ضریب آلفای کرونباخ بهره میگیرند .درواقع ضریب آلفای
کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان میدهد چگونه آیتمها در
یک مجموعه ،بهنحو مناسب به یکدیگر گره خوردهاند (دانایی فرد و
همکاران .)9311 ،برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ،ابتدا باید
واریانس نمرههای هر زیرمجموعه سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل
را محاسبه کرد .سپس با فرمول ( )2باید مقدار آن را محاسبه نمود
(مؤمنی ،قیومی .)9311 ،که در آن  nتعداد سؤالهای تست،

تدوین

Q-27

1/11

Q-40

مراحل خطمشی گذاری

Q-26

1/55

اجرا

برنامهریزی و روش اجرایی

1/31

Q-23
Q-24
Q-25

1/31
1/31
1/99

بعد اصلی

Q-36
Q-37
Q-38
Q-39

1/51
1/11
1/51
1/59

Q-51
Q-52
Q-53
Q-54

1/59
1/11
1/11
1/55

Q-22

1/11

ارزیابی

انواع کارآفرینی

Q-15

1/31

Q-43

Q-35

1/99

Q-50

1/51

Q-21

1/59

بعد فرعی

بعد فرعی

Q-14

1/55

Q-42

Q-34

1/31

Q-49

1/51

Q-20

1/15

سؤال

ترویج کارآفرینی

Q-13

1/92

Q-33

1/51

Q-48

1/51

Q-19

1/11

بعد اصلی
مراحل خط
مشی
گذاری

آموزش کارآفرینی

سؤال

انواع کارآفرینی

Q-12

1/99

بعد فرعی

Q-11

1/51

سؤال

Q-8
Q-9
Q-10

1/59
1/55
1/19

کارآفرینی
نفت و گاز

Q-7

1/11

بعد فرعی

Q-6

1/11

سؤال

Q-5

1/51

مراحل خط
مشیگذاری

Q-4

1/55

Q-32

1/55

Q-47

1/99

Q-18

1/59

نهادهای خطمشی گذاری

Q-3

1/31

Q-31

1/55

Q-46

1/51

Q-17

1/51

سؤال

Q-2

1/51

Q-30

1/31

Q-45

1/55

Q-16

1/11

نهادهای خط
مشیگذاری

Q-1

1/99

Q-29

1/11

Q-44

1/11

Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61

1/11
1/51
1/55
1/59
1/51
1/99
1/11

،
میباشند .با توجه به یک نمونه مقدماتی  51تایی از پرسشنامه ،فرمول
 2و همچنین محاسبه آن در نرمافزار  ،SPSSپایایی پرسشنامة
بهدست آمد که در جدول  1قابلمشاهده است.
روري
روایی عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی که
پرسشنامه برای اندازهگیری آن طراحیشده است و شامل روایی
صوری ،روایی پیشبینی ،روایی محتوا و روایی سازه میباشد (مؤمنی،
قیومی .)9311 ،در این تحقیق از دو روش محتوایی و سازه استفاده
شده است .در روش محتوایی ،کمیت و کیفیت سؤاالت از نظر
خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و در روش سازه از تحلیل عاملی
کمک گرفته میشود (هومن .)9311 ،در این مقاله و با توجه به آنچه
در طراحی پرسشنامه بیان شد .سؤاالت بخش ابعاد اصلی ،به کمک
تحلیل عاملی بهدست آمد لذا این سؤاالت دارای روایی محتوا

فصلنامة علمی -پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی ،دورة  ،5شمارة  ،3تابستان 9315

میباشد .همچنین برای اطمینان بیشتر از صحتوسقم آنها،
پرسشنامه در اختیار یازده خبره قرار گرفت .محقق نیز با دریافت
نقطه نظرات آنها و اصالح پرسشنامه بر اساس نظرات مذکور ،برای
پرسشنامة خود روایی سازه نیز ایجاد کرد.
Si2 
 n 


1


St2 
 n  1 

 

()2

درخور به ذکر است که هرچه مقدار آلفای کرونباخ به 9
نزدیکتر باشد ،پایایی سازگاری درونی بیشتری است (داناییفرد و
همکاران .)9311 ،ازاینرو پرسشنامة طرحشده دارای روایی و پایایی
بوده و زمینهای را فراهم ساخته است تا محققین دیگر در ادامه کار از
آن در زمینههای مشابه بهره ببرند و ازآنجاکه صنعت نفت و گاز و
زنجیره تأمین آن دایرة وسیعی از فعالیتها و فرایندها را شامل
میگردد ،به طبع تحقیقات گستردهای را پوشش خواهد داد.
بحث و نتیجهگیری
در این مقاله محقق سعی نشده تا با تأکید بر روایی سازه و محتوایی،
شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد مؤثر بر فرایند خطمشیگذاری کارآفرینی را
در حوزة نفت و گاز احصا و شناسایی نماید .بهطوریکه ابتدا هریـک
از موارد مطرح را به شکل مفهـومی تشـریح نمـوده و سـپس بـرای
اندازهگیری آنها از آزمونهای آماری بهره برده است و در آخر رابطـه
بین نتایج و نظریههای علمی را مورد مطالعه قرار داده است که مورد
مؤکد آن بهرهبردن از نظـرات اسـتادان صـاحبنظـر در زمینـههـای
خطمشیگذاری و کارآفرینی است .بنـابراین ،تحقیـق حاضـر از منظـر
طــرح سلســلهمراتــب شــکلگیــری مفهــوم اصــلی یعنــی فراینــد
خــطمش ـیگــذاری کــارآفرینی در حــوزة نفــت و گــاز ،دارای ویژگــی
منحصربهفردی است که شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد مؤثر بر آن را بـه
شکلی بنیادی معرفی نموده است و روایی و پایایی مـدل پیشـنهادی
که کامالً در ادبیات موضوع نو است به اثبات رسیده است.
جدول  .1پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیرمجموعه
سؤرالت
انواع کارآفرینی
نظام کارآفرینی صنعت نفت و گاز
مراحل خطمشیگذاری
نهادهای خطمشیگذاری
پایایی کل پرسشنامه

میزرن آلفآی
ارونبآخ
1/15
1/19
1/13
1/11
1/11

همچنین ایـن نتـایج بـهدسـت آمـده در مراحـل اجرایـی فراینـد
خطمشیگذاری و فرایند کارآفرینی دیدهشدهاند که کارآیی و اثربخشـی
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بهرهبرداری از نتایج را دوچندان مـینمایـد .همچنـین هـر شـاخص در
مؤلفههای مختلف دستهبندی شده و هر مؤلفه در بعد فرعـی قـرار داده
شده است ،ابعاد فرعـی نیـز بـهعنـوان زیرمجموعـه ابعـاد اصـلی کـه
سرچشمه ابعاد اصلی ،مفهومی است که مقاله حاضر بهدنبال آن است و
آن چیزی جز الگوی خطمشیگذاری کارآفرینی در صنعت نفـت و گـاز
نیست .مقاله حاضـر بـر اسـاس مبنـای علمـی گـردآوریشـده اسـت.
بهطوریکه روش تحقیق آن به کمک پیـاز تحقیـق تشـریح و تمـامی
الیههای هشتگانة در آن مشخص گردید .باید بیان داشت کـه نمونـه
مطالعاتی در محاسبات آماری این تحقیق ،از جامعه مرجع اصـلی بـوده
است و تمامی اعضای نمونه دارای معیارهای کافی همچـون تجربـه و
تحصیالت مناسب جهت پاسخگویی بودهاند .ازاینرو ،بهجرئت میتوان
بیان داشت که مقاله حاضر چارچوبی علمی -عملیاتی جهت ارزیـابی و
محک قراردادن خطمشیهـای کـارآفرینی صـنعت نفـت و گـاز ارائـه
مینماید .بنابراین ،میتوان نتیجه تحلیلی تحقیق را بـدین شـرح بیـان
داشت که با توجه به مدل مفهومی تحقیق و مطالعه متون مربـوط بـه
ادبیات خطمشیگذاری ،مطالعه وسیعی در مورد سیاسـتهـای دولـت
درخصـو توسـعة کـارآفرینی در ایـران و دیگـر کشـورها و مراجـع
کارآفرینی صـنعت نفـت و گـاز در ایـران مـورد مطالعـه قـرار گرفـت.
بهعنوان نتیجه این مطالعات میتوان گفت که در طراحی مـدل اولیـه
خطمشیگذاری بهعنوان یک مفهوم ،ابعاد ،مؤلفهها و شـاخصهـای
متعددی مطرح هستند که بهطور خالصه عبارتاند از:
الف) ابعاد مؤثر در مدل
الف)  -9انواع کارآفرینی؛
الف)  -2عناصر نظام کارآفرینی صنعت نفت و گاز؛
الف)  -3مراحل خطمشیگذاری؛
الف)  -5نهادهای خطمشیگذاری.
ب) مؤلفههای مؤثر در مدل
ب)  -9تــدارکات ،بهــرهبــرداری ،توزی ـع ،نگهــداری و تعمیــرات،
فرآوردهها در کارآفرینی
ب)  -2کمیت و کیفیت منابع انسانی ،بودجه و منابع مالی،
ب)  -3مراحل تدوین ،اجرا ،ارزیابی در بحث خطمشی گذاری.
برنامهریزی و روش اجرایی و قـوانین و مقـررات در صـنعت مـورد
مطالعه از منظر کارآفرینی.
درخصوصی بهبود و تقویت کار حاضر بهعنوان پیشنهادها کاربردی
و آتی میتوان با توجه به حساسیت بیشازحد پروژههای نفت و گاز پس
از اجرا و در هنگام بهرهبرداری و نیز با توجه به اینکه بهرهبرداری از این
پروژهها سالهای سال ادامه خواهد داشت پیشنهاد نمود که به بحث
توسعة الگوهای توسعه کارآفرینی در حوزة نگهداری و تعمیرات پرداخته
شود .علت دیگر پیشنهاد این موضوع دربرداشتن توام ویژگی مقابله با
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ریسکهای احتمالی که در پایگاه دانش سازمان دارای اولویت هستند،
خواهد بود .در این تحقیق ما درخصو همسویی ابعاد اصلی یعنی
حوزههای کارآفرینی ،عناصر نظام کارآفرینی ،فرایندهای
خطمشیگذاری و نهادهای خطمشیگذاری و اهمیت آنها در بحث
عملکرد سیستم خطمشیگذاری کارآفرینی صنعت نفت و گاز بهطور
کالن پرداختیم ،بنابراین ،پیشنهاد میگردد درخصو همسویی
فاکتورهای جزئی یا مؤلفههای هریک از شاخصها در سطوح پایینتر
تحقیقات صورت گیرد که بهدقت بیشتری در تصمیمگیریهای
راهبردی دستیافت و تحقق اهداف را با ارزش مورد انتظار باالتری

همراه خواهد نمود که تمامی زیر معیارها در انتها تحقیق با اولویت آنها
مشخص گردیدند .با توجه به اینکه واحدهای متولی تحقق فرایندهای
صنعت نفت و گاز به سمتی پیش میروند که عملکرد خود را در حوزة
درآمدزایی به باالترین سطح برسانند .توصیه میشود در تحقیقات آتی با
توجه ،به مؤثربودن فاکتورهای حاضر ،به عارضهیابی عوامل مانع از
تحقق و توجه درست به امر کارآفرینی بهدلیل توجه به امر افزایش سود
پرداخته شود و با شناسایی دالیل بهدنبال رفع و کاهش آنها باشد .تا با
شناسایی موانع ،ارائه راهحلهایی برای آن تدوین و دستیابی به اهداف
مورد نظر تسهیل نماید.
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