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 چکیده
است  ملی و کالن مدیریت مثابه به مدیریتی چارچوب ژرف نگرانه در یگذار یمش خط

 اقتصادی، های حوزه در گوناگون، های طرح ارزیابی و اجرا ریزی، برنامه که دربرگیرنده 
در  لذا. هستمتنوع در جغرافیای هدف  اهداف به یابی دست برای فرهنگی، و سیاسی

برای تعالی و ارتقای سازمان  مشی های ناگسستنی خط تحقیقات مختلف یکی از مقوله
حاضر با بررسی و کنکاش در ادبیات موضوع،  ةرو مقال دانند. ازاین را کارآفرینی می

ای بر  ه که تأثیر عمدههای محرک و بازدارند ها و شاخص توانسته است تا ابعاد، مؤلفه
های  کارآفرینی دارند را شناسایی نماید. حوزه یگذار یمش خطگیری الگوی  شکل

گذاری  مشی گذاری و نهادهای خط مشی یند خطاکارآفرینی، عناصر نظام کارآفرینی، فر
ترین نقش  کارآفرینی، مهم یگذار یمش خطگیری  چهار بعد اصلی هستند که در شکل

ند. این مقاله ضمن تأکید بر ارزیابی نوع روابط هریک از این ابعاد با نمای را بازی می
های هریک از آنها نیز پرداخته  ها و شاخص مطالعه، به استخراج مؤلفه مفهوم مورد
کارآفرینی در صنعت نفت و  یگذار یمش خط نهایی الگوی که داده است است و نشان
 و مستقیم وابستگی شاخص ویک شصت و مؤلفه چهارده و بُعد چهار به گاز کشور
شده، الگوی علت و  های کسب و مؤلفه ها شاخصهمچنین به کمک  .دارد معنادار

های احصاشده را در  ها و مؤلفه معلولی را معرفی نمود که جایگاه هریک از شاخص
نماید. میزان اهمیت و نرخ  و کارآفرینی مشخص می یگذار یمش خط ندایفرمراحل 

شده در پنج   تحقیق به کمک نظرخواهی انجام ز متغیرهای موردتأثیرگذاری هریک ا
شرکت بزرگ نفتی در غرب کشور که خود دارای چندین شرکت تابعه هستند صورت 

ها،  شاخص این از هریک اهمیت و اثرگذاری میزان که از این طریقاست گرفته 
 .شود ها و ابعاد سنجیده مؤلفه
 

 های کلیدیواژه

 .آفرینی، صنعت نفت و گازگذاری، کار مشی خط 

 

 

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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 مقدمه
ی برای زیبرانگ چالشی مقوله گذار یمش خط تاکنون ربازیداز 

 از مملو سیاست علم ادبیات که یطور بهبشر بوده و هست، 
 باب در ی کههرکس باًیتقر. است یمش خط مختلف تعاریف
است  داده ارائه یمش خط از نیز تعریفی نوشته مطلبی یمش خط
 یک ةرابط را یمش خط( 9199) 9آیستون .(9311، فرد ییدانا)

 کلی تعریفی چنین. کند یم تعریف محیط خود دولتی با واحد
 صیتشخ قابلچندان  رابطه این یها محدوده شناخت و بوده
برگیرد. بنابراین به اقتضای هر  در را زیچ همه تواند یم و نیست

ی شود تا ساز یبومو  فیبازتعرحوزه و تخصصی، این مقوله باید 
 (.9311، فرد ییدانا) افتی دستثربخشی یی و اکارابتوان به 

دیگر دنیای امروز، مبحث  توجه مورداما مقوله جذاب و 
است و  ها ملتو  ها دولتکارآفرینی است، که ضامن بقا و دوام 

ی برخوردار است. با ا ژهیوکاری از اهمیت  ةدر هر حوز
بر رونق، توسعه و کسب درآمد بیشتر  عالوه توان یمکارآفرینی 
در بستر جامعه هدف رسید که این مهم  تیمشروعیت و به رضا

 .باشد یم دار تیاولوبرای دوام هر موجودیتی استراتژیک و 
ی ادبیات ا کتابخانهمقالة پیش رو با بررسی و مطالعات 

و نگاهی اجمالی به  سو کاز ی ی و کارآفرینیگذار یمش خط
صنعت نفت و گاز کشور ایران که این صنعت موتور اقتصادی 
کشور است ازسوی دیگر، سعی دارد چارچوب و الگوی کارا  و 

کارآفرینی درجهت تحقق  یگذار یمش خطاثربخش در قالب 
ی متعالی این صنعت را تدوین نماید. چرایی انتخاب اندازها چشم

کشور ایران در این مقاله به دو علت مهم بود که نخست 
دیگر  جایگاه دوم آن در صنعت نفت و گاز در جهان و مورد

دسترسی محقق به اطالعات این قلمرو مکانی است. همچنین 
 کار به  آمادهشناختی بافتی جوان و  کشور ایران از منظر جمعیت
پرداخت به  رو نیازااست،  توجه  قابلدارد که نرخ بیکاری در آن 

مقوله کارآفرینی در تنها صنعت توانمند این کشور ضرورت 
 ی را داراست.ا ژهیو

اقتصادی، اجتماعی،  وضعیتبا توجه به  ها دولت بنابراین،
 یها یمش خطمختلف پذیرای  فرهنگی، سیاسی خود در مراحل

مراحل  مختلفی در یها سنجهها و  دیدگاهکارآفرینی بود و بر 
 یمش خط". کنند یم دیتأککارآفرینی  ةمقول یگذار یمش خط

یک  برای حل ها دولت هدفمندبه پایدار و  یها اقدام اشاره به
 ةدهدو  یکیدرکارآفرینی  یمش خط. چون "دارد عمومی ةمسئل

شده، تاکنون  ها دولت یگذار یمش خطاخیر وارد دستگاه 
  .انجام نشده است آنهامتعددی در باب  یها پژوهش

                                                                      
1. Eyestone 

 ةدهند شکلچنان بر سر مواد و عناصر اصلی  هم، بنابراین
ود بارز آن بحث وج یها یژگیو کارآفرینی، قلمرو وی مش خط

ی ریگ شکلدارد. اگرچه برای ایجاد محیط مطلوب برای 
در هر  وکار کسبجدید، موانع ورود و خروج به ی ها شرکت
کارآفرینی است اما کماکان دانش   یمش خط اصلی نقشکشور 

یک قلمرو  عنوان به محدودی در باب شناخت کارآفرینی
اصلی عدم ورود دقیق و  مسئلههمچنین وجود دارد.  یمش خط
ی کارآفرینی بکری است که ها حوزهقیقاتی این صنعت در تح
سمت بهبود  او را از ناکارآمدی کنونی نجات دهد و به تواند یم

مشکالتی همچون تسهیالت و تجهیزات نفتی مستقل و 
سهولت برداشت کرد  به توان یمهدایت نماید. بنابراین  خودکفا
ولید سنتی به ت صورت  بهی معمول و کنونی که ها روشکه 

دیگر پاسخگویی محیط  شود یمنفت و گاز محض پرداخته 
دور  چندان نهتجاری امروزی نیست و امکان ادامه آن در آیندة 

امکان توقف آن وجود دارد. خالقیت و  هرلحظهوجود ندارد و  
ی ها حوزهنوآوری در کارآفرینی که امروزه بسیاری از صنایع و 

ابزاری  تواند یم، خدماتی را متحول و دگرگون نموده است
 تحقیقهدف این  رو نیازامناسب برای بهبود این صنعت باشد. 

ملی کارآفرینی  یمش خطتدوین  برای یشناس روشنوعی  ةارائ
به این هدف  یابی دستکشور است. برای صنعت نفت و گاز در 
 :کالن زیر پاسخ داده شود یها سؤال باید به
عت نفت و گاز صن کارآفرینی یمش خط ةسازند عناصر  -9
 ؟اند کدم
صنعت  کارآفرینیی مش خط عملکرد سنجش یها سنجه -2

 ؟اند کدمنفت و گاز 
در صنعت نفت و گاز  کارآفرینی ملی یمش خط تدوین -3
 ؟بردارد در را عناصری چه

عامل کلیدی رشد و  عنوان بهکارآفرینی به این علت که  
 توجه دموراست و  شده شناخته اقتصادی در عصر مدرنة توسع
انعطاف سازمانی  معطوف به آنهااست که رقابت در  ییها شرکت
 ها طرح یندها، محصوالت واتغییر مستمر در فر یها یاستراتژو 
جدی به تشویق  طور به ها دولتست. طی چند سال گذشته، ا

مردم و  یمند بهرهزیرا کارآفرینی موجب  اند پرداخته کارآفرینی
دم بتوانند کاری را شروع کنند، مر . قبل از آنکهشود یمکشور 

برای تولید کاال،  باید دارای سرمایه تکنولوژی، تسهیالت الزم
 مناسب و شرایط روانی متعادل برای ةنیروی کار مناسب، روحی

موفقیت در کارآفرینی باشند. با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و 
در که دولت  رسد یمبه حمایت دارند، به نظر  مشاغلی که نیاز

 باهدف ها برنامهسیاست و طراحی  بهترین موقعیت برای تعیین
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در  یمش خطاعمال  تشویق کارآفرینی باشد. دولت از طریق
)کرم  موجب کارآفرینی شود تواند یم مؤسساتو  ها وزارتخانه

 (.9311اهلل دانش فرد، 

گذاری را مورد  مشی ، مقاله حاضر نخست بحث خطرو نیازا
 ها یمش خط ایجاد چگونگی و به مطالعه کنکاش قرار داده است
 را مراحلی یا ،ها تیفعال از سری یک پرداخته است که عموماً

افتد. می اتفاق سیاسی یها نظام در که دهد یم قرار توجه مورد
 که یگذار یمش خط از است عبارت ی،ا مرحله این مدل مفهوم

 تواند یم مرحله هر و افتد یم اتفاق شده شناخته مراحل در

(. که این 951، 9315گیرد )گیوریان،  قرار توجه مورد جداگانه
( 9315( و گیوریان )9311مهم با الگوگیری از کارهای الوانی )

 رخ داده است.
مورد دوم مبحث مهم اساسی هر فعالیت و صنعت را در 

 کارآفرینی مفهومو آن  دهد یمی نهایی خود قرار گذار هدف
. است شده دولتی مدیریت وارد (9115) 9دراکر پیتر است که با 

 مدیریت و ختهیآم درهم را مدیریت و کارآفرینی رکن دو او

 است کسی دراکر، کارآفرین مدیر. است نهاده بنا را کارآفرینانه

 ایجاد و تولید جدید یها روش ایجاد درجهت را تولید اجزای که
 نیازها شناسایی، را ها فرصت آمیزد،می هم در نوین محصوالت

 ارتقای درجهتا ر تغییرات و درک را مشتریانی ها ارزش و

 (. 9115کند )دراکر، می اعمال و شناسایی یبردار بهره

 درصدد گفت که این مقاله توان یمخالصه  طور بهبنابراین، 
 یها بیآس ،کیفی پژوهش کمی و یک از استفاده با است
 صنعت نفت و گاز کشور و در یگذار یمش خط فرایند در موجود
 از گاز و نفت صنعت در یگذار یمش خط بر مؤثر یها مؤلفه
تدوین  درجهت ییشنهادهایپ و شناسایی را  کارآفرینی منظر
 یبردار بهره و استفاده مورد تا، دهد ارائه مشی کارآفرینی آن خط
 این همچنین .گیرد قرار این صنعت مدیران و اندرکاران دست
 گذاری مش خط در مطرح یها مدلادبیات و  بر مروری با مقاله

در  ها مدلبررسی آن  با تا دارد سعی عمومی و  کارآفرینی،
بخش صنعت نفت و گاز به چارچوب درستی از ارزیابی یک 

کارآفرینی برای تسهیالت و مراکز  یگذار یمش خطسیستم 
 ی نفت و گاز دست یابد.بردار بهره

 

 پژوهشیمبانی نظری 
رائه گردید، ابتدا مروری این بخش از مقاله با سه زیر بخش ا

اجمالی بر کارهای گذشته انجام شد، سپس در زیر بخش دوم 

                                                                      
1. Druker 

مشی  ضرورت توجه به متغیر اصلی تحقیق یعنی خط
کارآفرینی در مورد مطالعه ایران پرداخته شد و در آخر زیر 
 بخش سوم سهم مقاله حاضر را در ادبیات تحقیق بیان گردید.

فته دنیا از اواخر دهه رغم اینکه در کشورهای پیشر به
به بعد به موضوع کارآفرینی توجه جدی شد و حتی در  9191

 9111توسعه نیز از اواخر دهه  بسیاری از کشورهای درحال 
اند، در کشور ما تا شروع  این موضوع را مورد توجه قرار داده

اجرای برنامه سوم توسعه، توجه چندانی به کارآفرینی نشده 
جز موارد بسیار  علمی و دانشگاهی نیز بود. حتی در محافل 

کاری  نادر، فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود. مشکل بی
موجب شد که در  9311 ةبینی حادترشدن آن در ده و پیش

زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعة کارآفرینی 
مورد توجه قرار گیرد. در برنامه مذکور، توسعة کارآفرینی در 

های علوم، تحقیقات و فناوری )کاراد(،  ارتخانهسطح وز
جهاد کشاورزی، صنایع و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
ها همچون جهاد دانشگاهی  معادن و همچنین دیگر مؤسسه

شده است.  متأسفانه  های آنها، مطرح دلیل ارتباط با فعالیت به
 Entrepreneurshipای از کلمه  واژه کارآفرینی که ترجمه

است، موجب گردیده است که معنی ایجاد کار و یا 
که کارآفرینی  درحالی ،شود زایی از این واژه برداشت  اشتغال

زایی است. این  تر از اشتغال تر و باارزش دارای مفهومی وسیع
برداشت ناصحیح از مفهوم کارآفرینی و همچنین وجود نیروی 

ختگان آمو ویژه در بین دانش انسانی بیکار در جامعه به
هایی که برای  دانشگاهی، موجب شده در بسیاری از سیاست
زایی برای آن در نظر  توسعه آن اتخاذشده ، صرفاً جنبة اشتغال

آنکه کارآفرینی دارای پیامدهای مثبت و مهم  حال ،گرفته شود
 دیگری همانند:

 ها بارورشدن خالقیت
 ترغیب به نوآوری و توسعة آن

 نفس افزایش اعتمادبه
 و توسعة تکنولوژی ایجاد

 تولید ثروت در جامعه و
 افزایش رفاه عمومی است. 
 ،رغم داشتن جمعیتی هوشمند اکنون در کشور ایران ، به

مستعد و برخوردار از منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص 
شمار بسیار چشمگیر از  ( در سطحی پایین بودGDPداخلی )

اشتغال  کرده از امکان نیروهای جوان و حتی تحصیل
های دولتی  اند و بر اولویت ایجاد کار در دیگر فعالیت بهره بی

شود. افزون بر این بسیاری از  در سطوح گوناگون تأکید می
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وری اندک، فقدان تقاضا در آستانه  سبب بهره ها، به شرکت
تعطیلی هستند و رقابت کشور هم در بازارهای جهانی اندک 

دیدگاهی  بسیار « رآفرینیتوسعه کا»رو، امروزه  است. ازاین
 (.9315مقیمی،  ضروری برای جامعه است )پورداریانی و

  . کارآفرینی نیست  ایجاد اشتغال  مترادف  ارآفرینیک  
جدید   یا سازمان وکار کسب  تأسیسیند ایجاد و افر  درواقع
.  است  ایجاد اشتغال  آن  توجه  قابل  از اثرات  یکی ،اما،  است

  است  گرفته  آمریکا صورت  متحده ایاالتدر   هک  مطالعاتی
  و جدید در طی  ایجادشده  شغل  میلیون21از   دهد که می  نشان
از   ناشی  شغل  میلیون 5/3از   بیش 9111ـ  9111  های سال

.  است  جدید بوده  کارآفرینانه کارهایو   کسب  تأمینایجاد و 
  داده  نشان  میالدی 9191  در اواخر دهة 9 دیوید برچ  مطالعات
ها و  جدید در شرکت  مشاغل از% 91از   بیش  که  است
 در مسیر رشد قرار دارند  شوند که ایجاد می  هایی سازمان

 . (9311)آقازاده، رضازاده، 
  در فاصله  دهد که می  نشان  در ایران  مطالعات  مچنینه  
 جدید  غالاشت  میزان  بیشترین  ش  .ه 9355ـ 9395  های سال

  ( بودهفرما خویش)  مستقل  کارکنان  شکل  به  در اقتصاد ایران
و   کارآفرینان  از این  حمایت عدم  دلیل به  . متاسفانه است
  چالش  آنها در مسیر رشد و توسعه، بزرگترین  دادن  سوق

  کاری بی  بحران  شمسی  هجری 9311  در دهة  اقتصاد ایران
  مذکور حمایتی  سال 21  اگر در فاصله  که درحالیخواهد بود. 

  هریک  که  ای گونه به  گرفت می  صورت  از کارآفرینان  جدی
  صورت  در این .درآورند خود استخدام  نفر دیگر را به  تنها یک
  در اقتصاد ایران 9311  دهة  اقتصادی  مشکل  ترین بزرگ

 (.9315مقیمی،  )پورداریانی و بود کار می  کمبود نیروی
مقولة  یگذار یمش خطازسوی دیگر از دیرباز تاکنون 

 که ادبیات طوری برانگیزی برای بشر بوده و هست به چالش
 تقریباً. است مشی خط مختلف تعاریف از مملو سیاست علم

 از نیز تعریفی نوشته مطلبی مشی خط باب در هرکسی که
 .(9311فرد،  است )دانایی داده ارائه مشی خط

ها  دولت ازطریق اتخاذشده تصمیمات توان یمشی را م خط
 آن به یابی دست برای را ابزاری و تعریف را که هدفی دانست

 هایی سیاست و تصمیمات ( و9311کند )هاولت،  مشخص می

دولت  مجلس، مثل عمومی بخش مختلف مراجع وسیله که به
اتخاذ  هستند عمومی منافع حفظ نماینده که قضائیه قوه و
مشی نیز زمانی آغاز  خطتدوین (. 9311نی، شود )الوا می

                                                                      
1. Birch 

داده  که مشکل عمومی تشخیص از آن  پس خواهد شد که
برآورد  حل راه و نتایج هر بینی پیشممکن  های حل راهشد و 
راه را انتخاب نمود و  از طریق مقایسه، بهترین توان میشد
 (.9391)الوانی،  مطلوب را ارائه نمود مشی خط

که  از آن مشی گام بعدی است که پس  خطاجرا و ارزیابی 
جنبه قانونی و رسمی پیدا کرد باید اجرا و مورد مشی  خط
قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن در عمل نیز  ارزیابی
 را شده تصویب مشی خطباید  گذار یمش خطشود.  شناخته
دهد  قرار ارزیابی مورد را آن از حاصل نتایج و کند پیگیری
 .(9391)الوانی، 

 دولتی با واحد یک رابطة را مشی ( خط9199یستون )آ 

 شناخت و بوده کلی تعریفی چنین. کند می تعریف محیط خود
 و نیست تشخیص  چندان قابل رابطه این های محدوده
به اقتضای هر حوزه و  ،برگیرد. بنابراین در را چیز همه تواند می

توان سازی شود تا ب تخصصی، این مقوله باید بازتعریف و بومی
 ایجاد چگونگی یافت. مطالعه به کارایی و اثربخشی دست 

مورد  را مراحلی یا ها، فعالیت از سری یک عموماً ها مشی خط
 اتفاق سیاسی های نظام در دهد که می قرار توجه

 از است عبارت ای، مرحله این مدل افتد. مفهوممی 

 ره و افتد می اتفاق شده شناخته مراحل در که یگذار یمش خط
 و گیرد )گیوریان قرار مورد توجه جداگانه تواند می مرحله

 (.9315همکاران، 
 

 پژوهش تجربی پیشینه
مشی  در این بخش سعی داریم مروری بر ادبیات خط

های موجود در ادبیات را به  کارآفرینی داشته باشیم و مدل
ازاین بیان  طورکه پیش موضوع تحقیق همگرا نماییم. همان

ات موضوع تحقیق دو بخش اصلی مدنظر و شد، ازنظر ادبی
 است. مطالعه یگذار یمش خطمطرح است که نخست بحث 

 یا ها، فعالیت از سری یک عموماً ها مشی خط ایجاد چگونگی
 سیاسی های نظام در دهد که می قرار مورد توجه را مراحلی

 از است عبارت ای، مرحله این مدل افتد. مفهوممی اتفاق

 و افتد می اتفاق شده شناخته مراحل در که ای  یگذار یمش خط
 و گیرد )گیوریان قرار مورد توجه جداگانه تواند می مرحله هر

(. که این مهم با الگوگیری از کارهای الوانی 9315همکاران، 
 .( رخ خواهد داد9315( و گیوریان )9311)
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 کارآفرینی و گذاری مشی ی خطالملل نیب ادبیات مرور .4 جدول
 نتایج و نکات تحقیق موضوع  سال  قمحق ردیف

9شومپیتر 9
 ینیکارآفر  9135 

اقتصادی معانی موجود در حوزة کارآفرینی همراه با  انداز چشماعمال تغییرات اساسی در 
 تضعیف و به چالش کشیدن صنعت

2آکس و آیودرچ 2
 9111 

و  یگذار یمش خط
 ینیکارآفر

 ی وسیع آن ها دامنهبر خالقیت و  دیتأکبا  یگذار یمش خطی کلی ها هیآراتوسعة 

3بالنچ فالور 3
 2111 

و  یگذار یمش خط
 ینیکارآفر

گرفته از کارآفرینی در  منشأمنافع اقتصادی  یگذار یمش خطی کلی ها هیآرابررسی و توسعة 
 شغل و مشاغل وابسته آن  سیتأسحوزة 

5ون پراگ 5
 2119 

و  یگذار یمش خط
 ینیکارآفر

گرفته از کارآفرینی در حوزه  منشأمشی گذاری منافع اقتصادی  ی کلی خطها هیآرابررسی و توسعة 
 ی در راستای افزایش کارایی و توسعه اثربخشی در جامعه ور بهرهبهبود 

 2111 و همکاران 5آکس 5
و  یگذار یمش خط

 ینیکارآفر
دانش  زیسرر یةنظر کی ةتوسع قیاز طر   زا درونرشد  هیاقتصاد خرد نظر یها انیبنتوسعة 

 ی نیکارآفر

1 
و  1 جریمالدی
 همکاران

2199 
و  یگذار یمش خط

 ینیکارآفر
را در  ها دانشگاهنقش درحال تحول  فیتوص و  یدانشگاه ینیکارآفر یمنطق یمبناطرح 

  ها پژوهش کردن یتجار

9پلومر و آکس 9
 2192 

و  یگذار یمش خط
 ینیکارآفر

 و اثر مخرب آن  ینیکارآفر یها تیفعالبر  حلیرقابت مبودن ادعا مانع ارزیابی 
  دیاز دانش جد یبردار بهره زهیکاهش انگ درجهت

1ترجیسن و وانگ 1
 2193 

و  یگذار یمش خط
 ینیکارآفر

ی وابسته به آن و بهبود محورهااز طریق کارآفرینی و  تسهیل انتقال تکنولوژی و دانش افراد
 ی بازاریابی ها یمش خط

1 
 و ادبیات در مطرح های مدل دیگر با آن مقایسه و کارآفرینی حوزة در کارآمد مدلی معرفی سازمانی رآفرینیکا 2111 همکاران و 1آیرلند

 سازمانی کارآفرینی حوزة در آتی تحقیقات برای هایی چالش طرح

 
 کارآفرینی و یگذار یمش خطی ها حوزهداخلی در  ادبیات مرور .2 جدول

 قیقنتایج و نکات تح موضوع  سال  محقق ردیف

9 
 و رضاییان
 نائیجی

 و کارآفرینی  فرهنگی هوش 9319
 یها تیموقع اداره توانایی بر دیتأکبا  فرهنگی، هوش مختلف یها جنبهارزیابی 
در  استراتژیک کارآفرینی با فرهنگی هوش ابعاد فرهنگی و بررسی رابطة متنوع

 مقیاس هوش فرهنگی ایرانی

2 
 قشالقی فرهادی
 مهر و رضوی

 عمومی یگذار یشم خط 9313
 گذاری یمش خط فرایند در دانشگاهی( )جامعه نفوذ یذ یها گروه نقش بررسی

 ینیکارآفر توسعه

 کارآفرینی توسعة 9312 عطاردیان 3
 نقش و جامعه در اقتصادی سالم فضای ایجاد و رشد بر کارآفرینی ریتأثبررسی  

 ویژه در ایران طور به اقتصادی ثبات و پایداری در آن

 یمش خط تدوین 9312 پور لیق 5
ایران  و گاز نفت بخش در یگذار هیسرما توسعة یها یمش خط بررسی ابعاد تدوین
 آن انواع و نفتی بر چگونگی قراردادهای دیتأکبا 

 9311 فرد ییدانا 5
 مشی خط تدوین یشناس روش

 کارآفرینی ملی
 یمش خط ینتدو ةنحو ی،مش خط یها لیبد احصای فرایند مفهومی چارچوب ارائه

  ملی کارآفرینی

1 
 مقیمی، الوانی،
 رحمتی و آذر

9311 
 نظام در یگذار یمش خط

 کارآفرینی آموزش
ایران با  در کارآفرینی آموزش نظام در یگذار یمش خطچارچوبی علمی جهت 

 ها مؤلفهمعرفی ابعاد و 

                                                                                                                                                    
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       
 کارآفرینی مفهومدهد و آن  وشش میگذاری نهایی خود پ هدف
9دراکـر  پیتر ازکه  است

 شـده  دولتـی  مـدیریت  وارد (9115) 

بنـدی کلـی بـا بیـان      . با توجـه بـه مطالـب فـوق دسـته     است
موضوعات تحقیقی در گذشته و سهم آنها در توسـعه و بهبـود   

به ترتیب بـرای تحقیقـات    2و  9های مختلف در جداول  شاخه
گـردد کـه چـارچوب رشـد و      ان بیان میالمللی و داخل ایر بین

وضوح به تصویر  های علمی را به معرفی آنها در هریک از حوزه
 کشد.  می

 

 نوآوری تحقیق
2بهتر  جدید و جایگاه سهم

و  تحقیقات با مقایسه در مقاله این 
در  و گرفتـه   انجـام  خـارج  و داخـل  در کـه  مطالعـات پیشـین  
و  انـد  شـده ی نمایه ی علمها گاهیپا نیتر معروفمشهورترین و 

 بعـد  از است شده آورده طرح پیشنهادی در این آنان از برخی

 اهمیـت  از یگـذار  یمشـ  خـط  بـا  ارتبـاط  در علمی و کاربردی

ـ تجزی ابزارهـا برخوردار اسـت و   بیشتری ـ یتحل و  هی ی و نیـز  ل
ی مهم و ضـروری آن در آنـان دیـده نشـده اسـت.      ها کیتکن

آفرینی منجــر بــه کــار ةهمچنــین کــاربرد عملــی آن در حــوز
ی خواهد شد که با توجه به شرایط ا یانسانی از منابع بردار بهره
 تواند یمکاری در کشور بسیار ارزشمند است و این پژوهش  بی
ی آنان نزدیـک  ندهایافری مختلفی که ها سازمان استفاده مورد

گیرد و بایـد بیـان    ی نفت و گاز است قراربردار بهرهبه شرکت 
ی را با تنگاتنگایع و مراکز تولیدی وابستگی داشت که اکثر صن

 خصـو  در یگـذار  یمشـ  خطنفت و گاز دارند و توجه به  ةحوز
ی هـا  ینـوآور کارا و پاسخگو کـه یکـی از    نیتأمیک زنجیره 

 بـا  لـذا  ،بسیار مهم و حائز اهمیت است، باشد یمحاضر  ةمقال

 و حقـایق  کشـف  جستجوی در تحقیق حاضر که نیا به توجه
ـ   بهتـر پیشـرو بـوده جایگـاه     نظریـة ده هـا دارای  شناخت پدی

  یگذار یمش خطآن را باید شناخت ابعاد اصلی در تشکیل 
ی هر بعـد و  ها مؤلفهو احصاء و شناسایی  سو ککارآفرینی از ی

 .هر بعد  از سـوی دیگـر دانسـت    رگذاریتأثی ها شاخصتعیین 
در راستای تحقـق بـه معنـای     یگذار یمش خطاین اقدامات امر 

دیگـر   ةو نکتـه تمیزدهنـد   دینما یمه کارآفرینی را تسهیل کلم
ی این مفاهیم در صنعت گاز و نفت است ساز یبوماین تحقیق 

 .دینما یماقتصاد کشور بازی ة که نقش اساسی در حوز

 

                                                                     
1. Druker 

2 .Contribution 

 پژوهش شناسی روش
دانشمندان علـوم اجتمـاعی، تحقیـق عبـارت اسـت از       نظر از
ی اطالعـات،  آور جمـع کوشد تـا بـا   یندی که پژوهشگر میافر
ی روابط متقابل بـین متغیرهـا را درک، ارزیـابی و    ها یدگیچیپ

(. لذا بـرای  9311مارشال،  کاترین من، راس ارائه دهد )گرچن
ی کلـی را  ریـ گ جهـت ی این تحقیقات، محققان سه بند میتقس

. تحقیقـاتی کـه بـه حـل     باشـند  یمـ برای یک پژوهش قائـل  
؛ این نوع تحقیق ازدپرد یمی خا  ا حوزهمشکالت موجود در 
. تحقیقـات بنیـادی، تحقیقـاتی    نامنـد  یمرا تحقیقات کاربردی 

ـ     باشند یم  انجامـد  یمـ  ةکه به افـزودن دانـش بشـری در زمین
ای تحقیقات توسعه(. 9311مارشال،  کاترین من، راس )گرچن
 منظــور افــزایش دانــش مــا از مســائل کــه عمومــاً در نیــز بــه
د و چگونگی حل آنها، انجـام  افتهای سازمانی اتفاق میمحیط
طـور   توانـد بـه  شود. از طرفی اگرچه هـیچ پژوهشـی نمـی   می
ای هـای توسـعه  زمان بنیادی و کاربردی باشد ولی پژوهش هم
فـرد و   توانند ماهیت بنیادی یا کاربردی داشته باشند )داناییمی

 (.9311همکاران، 
لحاظ کاربرد از نوع تحقیـق کـاربردی،    این تحقیق به لذا
زمـان از نـوع    ازلحـاظ لحاظ هدف از نوع تحقیق اکتشـافی،   به

و  یآور جمعطولی )دوره برنامه پنجم توسعه(، و به لحاظ شیوه 
ـ تحل هیتجز  بایـد از نـوع     راحاضـر   قیـ روش تحق هـا  داده لی
 کیاز  شیب قیتحق نیدر ا رایدانست ز  یابی نهیزم ای یشیمایپ

هد شـد و هـدف   فن خا  در گردآوری اطالعات استفاده خوا
ـ ییتب ای یفیتوص ،یپژوهش اکتشاف ـ در ا هرچنـد اسـت.   ین  نی

ـ از قب گـری یامـا ابـزار د   شـد از پرسشـنامه اسـتفاده    مقاله  لی
از  انیموارد ب نیا یکه تمام رفت ارک به  هم مصاحبه ساختمند

 دارد. قیبودن تحق یابی نهیزم ای یشیمایپ
وب قیاسی مدل مفهومی و چـارچ  شیوهنظری به  ةدر مرحل

هـای مختلـف موجـود در     تئوریک براساس مبانی نظری و مـدل 
 و کارآفرینی تدوین شد. یگذار یمش خطادبیات تحقیق 

هـای برگرفتـه از    ها و شـاخص  در این مرحله ابعاد و مؤلفه
ـ   هـای انجـام   مبانی نظری و پـژوهش  موضـوع   ةشـده در زمین
مبانی شناسـایی مـدل مفهـومی     3تحقیق و مطالعات اکتشافی

کارآفرینی در صنایع نفت و گـاز مورداسـتفاده    یگذار یمش خط
هـای   هـای مـدل   ها و نارسایی قرار گرفت. در این مرحله ضعف

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   

                                                                     
 مصاحبه و تکنیک دلفی .3
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های اکتشـافی و عمیـق بـا     های موجود، مصاحبه لمی و مدلع
 ةمطــرح در حــوز  اســتادانخبرگــان، متخصصــین امــر و   

و کـــارآفرینی و همچنـــین برخـــی از  یگـــذار یمشـــ خـــط
صنایع نفت و گـاز انجـام    ةگذاران مطلع و آگاه در حوز سیاست

هـا شناسـایی و    هـا و شـاخص   شد که طی آن مهمترین مؤلفه
ـ   ن مسـیر ابعـاد براسـاس ادبیـات تحقیـق      احصا گردیـد. در ای

هـا بـا توجـه بـه      هـا و شـاخص   آوری گردیـد، امـا مؤلفـه    جمع
نفت و گاز، کامال محقـق سـاخته   ة بودن آنها در حوز تخصصی

گیـری   گرفتند و سپس با بهره بود، البته با الهام از ادبیات شکل
وبرگشـت حضـوری و    از تکنیک دلفی طی چنـد مرحلـه رفـت   

ها اصالح و ارتقا یافتند.  ها و شاخص اد، مؤلفهغیرحضوری با ابع
پـس از تأییـد و ارائـه پیشــنهادهای الزم جهـت بهبـود مــدل      

خبرگـان، مرحلـه تجربـی کـه همـان      از طریق مفهومی اولیه 
مرحلـه   گردد. در ایـن  مرحله میدانی و استقرایی است آغاز می

اساس شـیوه اسـتقرایی اقـدام شـد و     ابتدا به انتخاب جامعه بر
های مقتضی طراحی و توزیع گردیـد. بـرای تحلیـل     شنامهپرس
دست آمد از روش  آوری پرسشنامه به هایی که پس از جمع داده
استقرایی استفاده شد. روش مورداستفاده قیاسی شـد   –قیاسی 

زیرا مدل مفهومی از مفـاهیم عـام در مبـانی علمـی موضـوع      
ه هـای  شده است و استقرایی است، زیرا مبتنی بر داد استخراج

 ها است. حاصل از مرحله تجربی مشاهده واقعیت

چیدگی این مرحله تلفیق دو سطح نظری و عملی برای پی

 .رسیدن به تئوری است

 

 
 

 (9313فرد و همکاران ) های روش تحقیق حاضر براساس پیاز پژوهش دانایی بیان مختصر و تصویری الیه. 4شکل 
 

برای شفافیت هر چه  بخشبا توجه به حساسیت این 
حـال بـا   بیشتر روش تحقیق از پیاز پژوهش استفاده شـد .  

تـوان ابعـاد روش تحقیـق،     شده مـی  توجه به مقدمات بیان
گانه پیاز تحقیـق   های هشت پژوهش حاضر را در قالب الیه

در قالب  9( بیان نمود. شکل 9313فرد و همکاران ) دانایی
های مختلف را مورد هـدف قـرار داده و کلیـت     هتصویر الی

بنـدی نمـوده    تحقیق حاضر را از منظر روش تحقیق جمـع 
هـای مختلـف بـه     الیـه  9است. همچنین بر اساس تصویر 

 ترتیب نمایش داده شد.
را نشان  پژوهشانجام  یندهایفرا ،پیاز تحقیق قتیدر حق

 یفـ مختل یها هیالپژوهش از  کی الگو نی. بر اساس ادهد یم
بـاالتر اسـت.    یةاز ال متأثر هیکه در آن هر ال شود یم لیتشک
 یـة ( ال2پـژوهش   یهـا  فلسـفه  یة( ال9عبارتند از:  ها هیال نیا
 یـة ( ال5پـژوهش   یراهبردهـا  یـة ( ال3پـژوهش   یکردهایرو
 یة( ال1پژوهش  یافق زمان یة( ال5پژوهش  یها روش ابانتخ
 .  ها داده یآور جمع یها هیروو  ها وهیش

 

گطارری اطآرآیرين   ر    مشط   بر خط   مؤثر ةؤلفم

 صنعت و نفت و گآز
کارآفرینی  ةهای توسع در این بخش ابتدا به بررسی شاخص

 تفسیریو   گرایی پارادایم اثبات

 یکاربرد هدف از نوع

 یاسقی – ییروش استقرا

 ترکیبی راهبردهای

 ای و میدانی مطالعه کتابخانه

 پیمایشی یاستراتژ

 ی استراتژ یهدف اکتشاف

استفاده از مشاهده، مصاحبه و مطالعه 

 مدارک اسناد و

 

 

 

 

 داده ها آوری جمع های رویهها و  وهیشهشتم  یۀال

 پژوهش های فلسفهاول  یۀال

 نوع پژوهش دوم یۀال

پژوهش در کسب  یکردهایسوم رو یۀال

 علم

     پژوهش یچهارم راهبردها یۀال

 

قیقهای انجام تح الیۀ پنجم روش  

 

 

 گذاری هدفهفتم نوع  یۀال

 یها یاستراتژ

 انجاماستراتژی الیۀ 

 تحقیق
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شـده اسـت و بـا     کشور منتخـب در جهـان پرداختـه    22در 
ساز مطالعات  ارزیابی آنها نتایجی درخور کسب شد که زمینه

هایی که  های بعدی است. همچنین اعتبار شاخص و بررسی
نوعی افزایش خواهـد یافـت.    در این مقاله مطرح شد نیز به

بیان گردید  یگذار یمش خطیند کارآفرینی و اسپس مراحل فر
 هـای احصـاء شـده    هـا و شـاخص   و در ادامه ابعـاد، مؤلفـه  

براســاس ابعــاد اصــلی و فرعــی و قرارگیــری در مراحــل   
 بیان شد. یگذار یمش خطیندهای کارآفرینی و امختلف فر
 

 اآرآیرين   ر جهآن ةهآی توسع شآخصبررس  
GEM) دیده بان جهانی کارآفرینیمطالعه  در

 های شاخص (9
 شـده  مقایسه و بررسی خاصی، کشورهای در کارآفرینی توسعه
 اقتصـادی  مهـم  هـای  شـاخص  اسـاس  بـر  کشورها این. است
 بـا  ارتبـاط  در. اند شده بندی رتبه و مقایسه کارآفرینی، با مرتبط
 بــه پــرداختن "صــرفا کــه گفــت تــوان مــی هــا شــاخص ایــن

 ارتقــای بــه تجــاری، محــیط نمــودن فــراهم و هــا زیرســاخت
: نظیـر  معیارهایی آن بر عالوه بلکه شود، نمی منجر کارآفرینی
 فرهنـگ،  درآمـدی،  تغییـرات  دامنـه  نگـاری،  مردم بازار، اندازه

 مدنظر کارآفرینی محاسبه در نیز منزل در اینترنت به دسترسی
شـده توسـط    بـر ایـن اسـاس و نتـایج گـزارش      .ندگیر می قرار

GEM  3و جـدول   2کشور جهان به شـرح شـکل    22برای 
خواهد بود. جایگاه کشور ایران نسبت بـه منـابع زیرزمینـی در    

میلیـونی   11اختیار، جامعه جوان و جغرافیایی وسیع با جمعیتی 
رو پرداخـت مقولـه کـارآفرینی و طـرح      مناسب نیسـت. ازایـن  

کارآمد و اثربخش در این جغرافیا نیازمند کسـب  های  مشی خط
بـر مقولـه    مـؤثر ها و ...  اطالعات مبسوطی از عوامل، شاخص

بــر اســاس . مشــی گــذاری اســت ترکیبــی کــارآفرینی و خــط
ی هـا  شـاخص  GEMو تاکید بر نظـر   شده انجام یها یبررس

بخـش   1مشخصه کمی و کیفـی در   91کارآفرینی به واسطه 
های آن، اثربخشـی   ترین بخش ست که مهما شده ارائهجداگانه 
هـای مـرتبط بـا موسسـات      ، سیاسـت 2هـای عمـومی   سیاست

، 5هـا   ، مـالی، بـازار کـار و مهـارت    3خصوصی، نظـام مالیـاتی  
آمیز بـرای توسـعه    گذاری مخاطره ، توانایی سرمایه5زیرساخت 
وکار، چگونگی درک مدیران کشور از کارآفرینی و هزینه  کسب

 شد. با کل تحقیقات می

                                                                     
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
 مطالعـات  در آمـده  عمـل  بـه ی هـا  یبررسبراساس مطالعات و 

 کـار  بـه  کارآفرینی متعددی برای الگوهای مدل ها و تطبیقی،

از دو  نهـایی تحقیـق   مـدل برای اسـتخراج  است.  شده  گرفته
ــتفاده   ــی اس ــتقرایی و قیاس ــروش اس ــود یم . روش اول را ش

 ترسیم جهته آزمایی است. ی و روش دوم را نظریپرداز هینظر

 و هـا  مؤلفـه  ابعـاد،  بایـد  تحقیـق  ایـن  مفهـومی  چـارچوب 
صنعت نفـت و   ةحوز کارآفرینی در یگذار یمش خط یها شاخص
شـود.   ترسـیم  شـماتیک  هـای  مدل قالب در و مشخص گاز 
 صـورت  اکتشـافی  مطالعـه  است الزم مدل ترسیم این جهت

 زیر ترسیم روش های به توسل با مفهومی چارچوب لذا گیرد

 است. شده

کارآفرینی  اساتید با راستا این در :خبرگآن بآ مصآحبه

پاالیشـگاه   کارآفرینی در صنعت نفـت و گـاز در   کارشناسان و
 .است آمده عمل به نفت کرمانشاه مصاحبه

مربـوط بـه    متون مطالعه ضمن  مدررک: و رسنآ  مطآلعه

 ایهـ  سیاسـت  بـارة در وسیعی مطالعه یگذار یمش خط ادبیات

 کشورها و دیگر و ایران در کارآفرینی توسعه درخصو  دولت

 قرار مطالعه مورد ایران صنعت نفت و گاز در مراجع کارآفرینی

 گرفت.
  ،تدوین یگذار یمش خطگانه در  مراحل سه ازآنجاکهبنابراین 

ی هـا  حـوزه اجرا  و ارزیابی هستند و این موارد در هریـک از    
، توزیـع، نگهـداری و تعمیـرات و    یبـردار  بهرهکاری تدارکات، 

 تـوان  یمـ که در صنعت نفت مطـرح هسـتند    ها فرآوردهتامین 
رشد یی متعدد و کلی مطرح نمود. مواردی چون نرخ ها شاخص
ی تکمیلـی تولیـد، نـرخ    نـدها یافردر تولید، نرخ رشد  اقتصادی

جذب بازار هدف، نرخ دفع بازار هدف، نرخ اشتغال در صـنعت،  
زه خدمات، نرخ توان و قـدرت خریـد، نـرخ    نرخ اشتغال در حو

و نـرخ خـروج از    شده تیتثبکارآفرینی نوظهور، نرخ کارآفرینی 
 از این دست برشمرد. توان یمرا  وکار کسب

 یگذار یمش خطدر مدل، بحث  شده مطرح دهیاما درباره ا
 یمدل شده است. ول یمتعدد یکار یها بخشدر  ینیکارآفر
شکل  تاکنون مند نظام طور بهگاز نفت و  عیدر حوزه صنا یمدل

را  یابیاجرا و ارز نیتدو یعنیمراحل  ینگرفته است که تمام
 یها بخش یگذشته حت یها در مدل نیپوشش دهد. همچن

 یمحدود مؤثرو عناصر  ییاجرا ینهادهامتفاوت  کامالً یکار
 راتیتأث( در ینرژی)س ییافزا هم که یدرصورت بررسی می شد.

به چشم  اریبس کپارچهی ستمیس یها یروجخآنها بر  متقابل
شده است تا از  یشتریب ی. اما در مدل حاضر سعخورد یم
اگر  نیشود. بنابرا هبهره برد یا عمدهمطالب  یریفراگ
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با  ینگر ژرف میداشته باش اتینسبت آن با ادب ةدربار یبند جمع
 قیمنابع ثروت کشور در تحق نیتأمنگاه تازه بر بخش مادر 

که نگاه به  شده اشاره یا حوزهبه  زیو ن خورد یمشم حاضر به چ
اگر قانون پارتو  که یدرصورتکمتر بوده  ،یا هیحاش لیآن به دال
 است. داشته یمتوجه خا  به آن وجود  دیبا میریگ ظررا در ن

همچنین باید اشاره نمود که مدل و چهارچوب اولیه مدل 
از مفهومی تحقیق محقق ساخته است و در بخش ابعاد 

( الهام 9319( و داوری )9311ی الوانی و همکاران )ها قیتحق
ی ارهایمعو  ها شاخصاست که در بخش تشریح  شده گرفته

 سنجش به تفصیل بیان گردیده است.
 

 

                   

      

     

        

  

              

      

        

       

      

             

                  

                        

           

 

              

     

 

      

            

        

     

              

      

      

       

 

         

       

          

        

       

           

          

       
         

    

            

        

 
 

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

 
ـ   ژه، مقـادیر ویـژه   در خروجی بعدی این بخش، مقـادیر وی

دهـد کـه   بدون چرخش و مقادیر ویژه با چرخش را نمایش مـی 
عامـل   5، دیگـر  عبارت به. هست% 92این مقدار در این تحقیق، 

دهنـد.  % تغییرپـذیری متغیرهـا را توضـیح مـی    92این تحقیـق  
خروجی پایانی این بخش، جدول تفسیر بارها بـدون چـرخش و   

رها بـدون چـرخش سـاده    با چرخش است که ازآنجاکه تفسیر با
-مینیست لذا برای تفسیر از ماتریس چرخیده شده بهره گرفته 

-شود. در این جدول، بارهایِ عاملی هریک از متغیرها در عامل

مقدار قدر مطلـق   هرچقدر. هستهای باقیمانده پس از چرخش 
این ضرایب بیشتر باشد عامل مربوطه نقـش بیشـتری در کـل    

 طـور  بـه  9در جـدول   مسـئله دارد. این تغییرات متغیر مورد نظر 
به ذکـر اسـت کـه بـرای      شایستهشده است.  خالصه نشان داده

فـرد و   ال نیـاز اسـت )دانـایی   ؤسـ  5تا  3سنجش هر متغیر بین 
 (.9311همکاران، 

اصلی تحقیق مشتمل بر  ةبا انجام مراحل فوق، پرسشنام
 سؤاالتال تدوین گردید. این پرسشنامه شامل دو بخش ؤس 52
سؤال  5. سؤاالت عمومی آن شامل هستمومی و تخصصی ع

دهندگان را مورد  پاسخ های جمعیت شناختیکه ویژگی هست
دهد. همچنین سؤاالت تخصصی که قسمت پرسش قرار می
  دهندگان پاسخ شود و نظراترا شامل می ةاصلی پرسشنام

خصو  ابعاد اصلی و فرعی و عوامل ناشی از آنها در ارتباط در
 ؛سنجد کارآفرینی در صنعت نفت و گاز را می یگذار یمش خطبا 

االت پرسشنامه به تفکیک هر ؤباشد. س سؤال می 55مشتمل بر 
در  92 تا9های  ؤالکارآفرینی س اند از در بعد انواع بُعد، عبارت
در  25 تا 93های  الؤگاز س و نفت صنعت کارآفرینی بعد نظام
و در بعد  51 تا  25های  الؤس یگذار یمش خط بعد مراحل
 در نظر گرفته شد. 55 تا 51های الؤگذاری س مشی خط نهادهای

 

 تحلیل پرسشنآمه
بسته، خوب باشد، ولی اگر  ةهرچقدر هم محتوای یک پرسشنام

پایین  ةهای ارائه شدهای پاسخ کافی نباشند، ارزش پاسخگزینه
ترین شکل پاسخ بندی، متداولهای درجهخواهد بود. مقیاس

ستفاده برای سنجش متغیرهای تحقیق است و از میان مورد ا
ترین نوع بندی لیکرت، محبوبها، مقیاس درجهاین مقیاس

شود که از یک گویان خواسته می است. در این مقیاس از پاسخ
 مسئلهیک  بارةدادن شدت اعتقاد خود در بندی برای نشان درجه

 5یکرت این تحقیق از مقیاس ل(. 9312استفاده کنند )خاکی، 
 1ای برای پاسخ به سؤاالت استفاده شده است. در جدول گزینه
 های موجود ارائه شده است. ای از گزینه نمونه
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 االت پرسشنامهؤتکمیل س درروندنتایج حاصل از تحلیل عاملی   .1جدول 
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 بندی سؤاالت پرسشنامه درجه .1جدول 

 منآسب نسبتآً منآسب تآ حدو ی نسبتآً نآمنآسب نآمنآسب

9 2 3 5 5 
 

 پآيآي 
و  بینیپایایی به معنای قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش

دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری  دقت یا صحت است. پایایی به
محققانی که  اصوالً(. 9311، قیومی، مؤمنیکند )نتایج آزمون اشاره می

کنند برای تعیین پایایی تحقیق خود از استفاده می SPSS افزار نرماز 
ضریب آلفای  درواقعگیرند. روش ضریب آلفای کرونباخ بهره می

ها در دهد چگونه آیتمباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان میکرون
اند )دانایی فرد و  خورده  نحو مناسب به یکدیگر گره یک مجموعه، به
(. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید 9311همکاران، 
های پرسشنامه و واریانس کل الؤس زیرمجموعههای هر واریانس نمره

( باید مقدار آن را  محاسبه نمود 2پس با فرمول )را محاسبه کرد. س
های تست،  الؤتعداد س n(. که در آن 9311، قیومی، مؤمنی)

 ،  

پرسشنامه، فرمول  تایی از 51 مقدماتی نمونه باشند. با توجه به یک می
  ، پایایی پرسشنامةSPSS افزار نرمو همچنین محاسبه آن در  2
 است. مشاهده قابل 1ت آمد که در جدول دس به

 

 روري 
گیری صفتی که روایی عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه

است و شامل روایی  شده گیری آن طراحیپرسشنامه برای اندازه
، مؤمنیباشد )بینی، روایی محتوا و روایی سازه می صوری، روایی پیش

دو روش محتوایی و سازه استفاده (. در این تحقیق از 9311قیومی، 
االت از نظر ؤشده است. در روش محتوایی، کمیت و کیفیت س

بررسی قرار گرفت و در روش سازه از تحلیل عاملی  خبرگان مورد
(. در این مقاله و با توجه به آنچه 9311شود )هومن، کمک گرفته می

ک االت بخش ابعاد اصلی، به کمؤس .در طراحی پرسشنامه بیان شد
االت دارای روایی محتوا ؤدست آمد لذا این س تحلیل عاملی به
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وسقم آنها،  باشد. همچنین برای اطمینان بیشتر از صحت می
پرسشنامه در اختیار یازده خبره قرار گرفت. محقق نیز با دریافت  

ها و اصالح پرسشنامه بر اساس نظرات مذکور، برای  نقطه نظرات آن
 کرد. نیز ایجادخود روایی سازه  ةپرسشنام
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 9کرونباخ به  به ذکر است که هرچه مقدار آلفای درخور
فرد و  تر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتری است )دانایینزدیک

شده دارای روایی و پایایی  طرح ةرو پرسشنام (. ازاین9311همکاران، 
حققین دیگر در ادامه کار از ای را فراهم ساخته است تا م بوده و زمینه
های مشابه بهره ببرند و ازآنجاکه صنعت نفت و گاز و  آن در زمینه
یندها را شامل اها و فر وسیعی از فعالیت ةآن دایر تأمینزنجیره 
 ای را پوشش خواهد داد. گردد، به طبع تحقیقات گسترده می

 

 گیری نتیجهبحث و 
د بر روایی سازه و محتوایی، کیأتا با ت شدهدر این مقاله محقق سعی ن

فرینی را کارآ یگذار یمش خطیند ابر فر مؤثرها و ابعاد  ها، مؤلفه شاخص
که ابتدا هریـک   طوری و شناسایی نماید. بهدر حوزة نفت و گاز احصا 

از موارد مطرح را به شکل مفهـومی تشـریح نمـوده و سـپس بـرای      
است و در آخر رابطـه  های آماری بهره برده  گیری آنها از آزمون اندازه

های علمی را مورد مطالعه قرار داده است که مورد  بین نتایج و نظریه
هـای   نظـر در زمینـه   صـاحب  اسـتادان بردن از نظـرات   مؤکد آن بهره

تحقیـق حاضـر از منظـر     ،و کارآفرینی است. بنـابراین  یگذار یمش خط
ــلهطــرح  ــب سلس ــی فر  شــکل مرات ــوم اصــلی یعن ــری مفه ــد اگی ین
نفــت و گــاز، دارای ویژگــی  ةکــارآفرینی در حــوز یارگــذ یمشــ خــط

ثر بر آن را بـه  ؤها و ابعاد م ها، مؤلفه فردی است که شاخص منحصربه
شکلی بنیادی معرفی نموده است و روایی و پایایی مـدل پیشـنهادی   

 به اثبات رسیده است.ادبیات موضوع نو است  در کامالًکه 
 

 مجموعهمتغیرپایایی پرسشنامه به تفکیک هر  .1 جدول
میزرن آلفآی  رالتؤس

 ارونبآخ
 15/1 کارآفرینی انواع

 19/1 گاز و نفت صنعت کارآفرینی نظام
 13/1 گذاری مشی خط مراحل
 11/1 گذاری مشی خط نهادهای

 11/1 پایایی کل پرسشنامه

 
ینـد  ادسـت آمـده در مراحـل اجرایـی فر     همچنین ایـن نتـایج بـه   

اند که کارآیی و اثربخشـی   شده ینی دیدهیند کارآفراو فر یگذار یمش خط

نمایـد. همچنـین هـر شـاخص در      برداری از نتایج را دوچندان مـی  بهره
 شده و هر مؤلفه در بعد فرعـی قـرار داده    بندی های مختلف دسته مؤلفه
ابعـاد اصـلی کـه     زیرمجموعـه عنـوان   شده است، ابعاد فرعـی نیـز بـه    

دنبال آن است و  ه حاضر بهسرچشمه ابعاد اصلی، مفهومی است که مقال
کارآفرینی در صنعت نفـت و گـاز    یگذار یمش خطآن چیزی جز الگوی 

 .شـده اسـت   نیست. مقاله حاضـر بـر اسـاس مبنـای علمـی گـردآوری      
که روش تحقیق آن به کمک پیـاز تحقیـق تشـریح و تمـامی      طوری به
در آن مشخص گردید. باید بیان داشت کـه نمونـه    ةگان هشت های الیه
عاتی در محاسبات آماری این تحقیق، از جامعه مرجع اصـلی بـوده   مطال

است و تمامی اعضای نمونه دارای معیارهای کافی همچـون تجربـه و   
 توان می جرئت به ،رو . ازایناند بودهتحصیالت مناسب جهت پاسخگویی 

عملیاتی جهت ارزیـابی و   -بیان داشت که مقاله حاضر چارچوبی علمی
هـای کـارآفرینی صـنعت نفـت و گـاز ارائـه        یمش محک قراردادن خط

توان نتیجه تحلیلی تحقیق را بـدین شـرح بیـان     می ،نماید. بنابراین می
مربـوط بـه    متون مطالعه و قیتحق مفهومیبا توجه به مدل داشت که 
 دولـت  یهـا  اسـت یسمورد  در وسیعی مطالعه ،یگذار یمش خط ادبیات

مراجـع   و کشـورها  گـر ید و ایـران  در کـارآفرینی  ةتوسـع  درخصـو  
گرفـت.   قـرار  مطالعـه  مـورد  ایـران  صـنعت نفـت و گـاز در    کارآفرینی

مـدل اولیـه    طراحی در که گفت توان یم مطالعات این نتیجه نوانع به
 یهـا  شـاخص  و ها مؤلفه ابعاد، یک مفهوم،  عنوان به یگذار یمش خط

 اند از: عبارت طور خالصه به که هستند مطرح متعددی
 در مدل مؤثرالف( ابعاد 
 ؛ینیانواع کارآفر -9 (الف
 ؛صنعت نفت و گاز ینیعناصر نظام کارآفر -2 (الف
 ؛یگذار مشی مراحل خط -3 (الف
 .یگذار یمش خط ینهادها -5 (الف
 در مدل مؤثری ها مؤلفهب( 
ــره -9 (ب ــدارکات، به ــردار ت ــتوز ،یب ــدار ع،ی ــو تعم ینگه  رات،ی

 ینیکارآفردر ها  فرآورده
 ی،بودجه و منابع مالی، منابع انسان تیفیو ک تیکم -2 (ب
 .مشی گذاری ی در بحث خطابی، اجرا، ارزنیتدومراحل  -3 (ب
در صـنعت مـورد    و مقـررات  نیقـوان یی و و روش اجرا یزیر برنامه

 .  مطالعه از منظر کارآفرینی
کاربردی  ها پیشنهادعنوان  بهبود و تقویت کار حاضر به خصوصیدر
های نفت و گاز پس  پروژه ازحد بیشحساسیت  توان با توجه به و آتی می

برداری از این  و نیز با توجه به اینکه بهره برداری از اجرا و در هنگام بهره
 های سال ادامه خواهد داشت پیشنهاد نمود که به بحث ها سال پروژه
نگهداری و تعمیرات پرداخته  ةالگوهای توسعه کارآفرینی در حوز ةتوسع

هاد این موضوع دربرداشتن توام ویژگی مقابله با شود. علت دیگر پیشن
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های احتمالی که در پایگاه دانش سازمان دارای اولویت هستند،  ریسک
در این تحقیق ما درخصو  همسویی ابعاد اصلی یعنی  خواهد بود.
یندهای اهای کارآفرینی، عناصر نظام کارآفرینی، فر حوزه
میت آنها در بحث و اه یگذار یمش خطو نهادهای  یگذار یمش خط

طور  و گاز به نفتکارآفرینی صنعت  یگذار یمش خطعملکرد سیستم 
گردد درخصو  همسویی  پیشنهاد می ،کالن پرداختیم، بنابراین
تر ها در سطوح پایین های هریک از شاخص فاکتورهای جزئی یا مؤلفه

های  گیری دقت بیشتری در تصمیم تحقیقات صورت گیرد که به
ارزش مورد انتظار باالتری  افت و تحقق اهداف را بای راهبردی دست

همراه خواهد نمود که تمامی زیر معیارها در انتها تحقیق با اولویت آنها 
یندهای امشخص گردیدند. با توجه به اینکه واحدهای متولی تحقق فر

ة که عملکرد خود را در حوز روند میگاز به سمتی پیش  صنعت نفت و
شود در تحقیقات آتی با  سطح برسانند. توصیه می درآمدزایی به باالترین

یابی عوامل مانع از  ثربودن فاکتورهای حاضر، به عارضهؤبه م ،توجه
دلیل توجه به امر افزایش سود  تحقق و توجه درست به امر کارآفرینی به
دنبال رفع و کاهش آنها باشد. تا با  پرداخته شود و با شناسایی دالیل به

یابی به اهداف  برای آن تدوین و دست هایی حل راهرائه شناسایی موانع، ا
 مورد نظر تسهیل نماید.

 

 منآبع

 ،تدبیر .سازمانی کارآفرینان(. 9311) حسین شم و رضازاده، ها  آقازاده،
 . 21-95، 952 شماره
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