
143

پژوهشی  - علمی  نشریه 

سال پنجم، شماره 3، پاییز 1395
نوآوری مدیریت 

نوآوری مدیریت 

تاریخ دریافت: 1395/07/13           تاریخ پذیرش: 1395/12/25 

ایجاد مقیاس ارزیابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاه های دولتی  
صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

صفحه 143-168

علیخانآقا1*،علیمبینیدهکردی2،محمدرضازالی3،سیدرضاحجازی4

1*- دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران/ نویسندهمسوولمکاتبات                            
akhanagha@ut.ac.ir

2- دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3- دانشیار، گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4- استادیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده
اینپژوهشبابرقراریپیوندمیاندوشاخهازکارآفرینیدانشبنیان)کارآفرینیشرکتیوکارآفرینیدانشگاهی(،ازسازۀ

گرایشکارآفرینانهمتعلقبهادبیاتکارآفرینیشرکتی،برایشناساییوضعیتراهبردیمساعدکارآفرینیوآثارآندر

پژوهشگاههایدولتیصنعتانرژیایرانبهرهگرفتهاست.باتوجهبهوابستگیابعادتشکیلدهندۀگرایشکارآفرینانهبه

زمینۀسازمانی،بااستفادهازروشتحقیقآمیختهترتیبیاکتشافی،ابتدامقیاسجدیدیبرایسنجشگرایشکارآفرینانه

درزمینۀسازمانیجدیدایجادشدوسپستأثیرآنبرعملکردمالی15پژوهشکدهوابستهبهاینپژوهشگاههابارویکردی

اقتضایی)تحتتأثیرعواملمحیطیوعواملدرونسازمانی(موردبررسیقرارگرفتهاست.نتایجنشانمیدهندکهگرایش

کارآفرینانهپژوهشکدههاباعملکردمالیآنهارابطۀمثبتوقابلتوجهیداردکهتوسطعواملمحیطیتعدیلمیشود،

بطوریکهبیشترینتأثیرگرایشکارآفرینانهبرعملکردمالیدرشرایطنامساعدمحیطیبروزمیکند.اینپژوهشضمن

توسعۀکاربردسازۀشناختهشدۀگرایشکارآفرینانهبهیكحوزۀسازمانيجدید،اشارههایسیاستيقابلتوجهيبراي

تقویتگرایشپژوهشگاههايدولتيبهمشارکتدرکارآفرینيدانشگاهیودانشبنیاندربردارد.

واژگانکلیدي:کارآفرینیدانشبنیان،کارآفرینیدانشگاهی،گرایشکارآفرینانه،زمینۀسازمانی،پژوهشگاههایدولتی،ایجاد

مقیاس



144

ت نوآوری / سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1395
فصلنامه علمی- پژوهشی مدیری

1-مقدمه
امروزه نقش کارآفرینی دانش بنیان1 در نوآوری، توسعة صنایع و رشد اقتصادی اهمیتی دو چندان یافته 

است؛ به نحوی که تولید، جذب و به کارگیری دانش جدید و معرفی محصوالت و فرآیندهای جدید به 

اقتصاد، بخشی حیاتی از پیشرفت اقتصادی و زمینه ساز قدرت کشورها در عرصه های بین المللی به شمار 

می رود. با توجه به نقش مهم کارآفرینی دانش بنیان در به روزرسانی فناوری ها و ساختار صنایع و نیز ایجاد 

شغل، سیاست گذاران به تقویت این پدیده توجهی روز افزون نشان می دهند (Kreinsen, 2011). کارآفرینی 

دانش بنیان در دیدگاه گسترده، به عنوان معرفی نوآوری به سیستم اقتصادی با بهره گیری از دانش تعریف  

می شود و در این دیدگاه وسیع، کارآفرینی دانش بنیان در سه شکل قابل تصور است: شرکت های نوپا، 

.(Malerba, 2010) کارآفرینی شرکتی و کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

همزمان، برخی از پژوهشگران حوزة کارآفرینی، با فاصله گرفتن از نگاه فرد محور به پدیدة کارآفرینی2، 

توجه خود را به اتصال سیستم ملی نوآوری به این پدیده معطوف کرده اند. در این دیدگاه، وقوع کارآفرینی 

وابسته به عملکرد و کارآمدی کنش گران مختلف (دولت، سازمان های مالی، تأمین کنندگان، مصرف کنندگان، 

استانداردها،  (قوانین،  جامعه  نهادی  شرایط  نیز  و  مختلف  همکاری  شبکه های  و...)،  عمومی   نهادهای 

سیاست های دولت و ...) دانسته شده است و از این رو وقوع کارآفرینی دانش بنیان وابسته به زمینه و مختص 

نظامی خواهد بود که در آن روی می دهد (ملی، محلی یا بخشی). 

در دنیای امروز، از پژوهشگاه ها به عنوان یکی از اجزای مهم نظام ملی نوآوری انتظار می رود که در کارآفرینی 

دانش بنیان (از نوع دانشگاهی) مشارکت دارند و در نوآوری برای رشد اقتصادی کشور ایفای نقش نمایند. 

کارآفرینی دانشگاهی، خود گسترة وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود و در یك اقتصاد دانش بنیان از 

اهمیت باالیی برخوردار است. به طور کلی، پژوهش های حوزة کارآفرینی دانشگاهی را می توان براساس 

دامنة تعریفی که به کار می گیرند، در سه گروه طبقه بندی نمود: 1) تعریف های تجاری، 2) تعریف های 

انتقال دانش و 3) تعریف های خلق ارزش (Cantaragiu, 2012). تعریف مد نظر پژوهش اخیر از کارآفرینی 

دانشگاهی، مبتنی بر انتقال دانش است و بر این اساس کارآفرینی دانشگاهی، ابزاری برای انتقال دانش از 

محیط دانشگاهی به بازار شامل تمامی ارتباطات با محیط بیرونی که مبنایی برای خلق ارزش پولی هستند، 

در نظر گرفته شده است و از این لحاظ، گسترة وسیعی از فعالیت ها از گواهی ثبت اختراع گرفته تا تأسیس 

شرکت های اقماری و تجاری سازی فناوری و... را در بر می گیرد. اگرچه در پژوهش های مرتبط با ادبیات 

کارآفرینی، موضوع کارآفرینی در محیط های دانشگاهی از جنبه هایی مانند اهمیت، تأثیرات، سازوکار، عوامل 
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موثر و مانند آن، بارها مورد توجه قرار گرفته است، موضوع راهبرد سازمانی مناسب که شرایط را برای انجام 
فعالیت های کارآفرینانه مساعد می سازد (و نحوة اتخاذ این وضعیت راهبردی و نتایج عملکردی ناشی از 
آن)، چندان مورد توجه قرار نگرفته است (Carrick, 2014) و دانش کمی  دربارة وضعیت راهبردی مساعد 
کارآفرینی در پژوهشگاه ها وجود دارد. در نتیجه، با وجود تأکیدهای فراوان بر لزوم کارآفرین شدن این 
مؤسسه ها، چندان مشخص نیست که کارآفرین بودن در یك پژوهشگاه دولتی به چه معناست؟ و یا اینکه 

چگونه می توان پژوهشگاهی کارآفرین ایجاد نمود؟
در نظریه ها و مدل های کارآفرینی شرکتی، سازه ای به نام گرایش کارآفرینانه3 برای توضیح مفهوم کارآفرین بودن 
در بنگاه به کار گرفته می شود که عمدتاً در 5 بعد خطرپذیری، پیشگامی، نوآوری، رقابت تهاجمی  و استقالل 
کاری تجلی یافته است. در این نظریه ها، در مورد اینکه سطوح باالی گرایش کارآفرینانه منجر به بهبود 
عملکرد مالی بنگاه می شود و وجود گرایش کارآفرینانه به معنای کارآفرین بودن بنگاه است، اجماع قابل 
توجهی وجود دارد. این اجماع مشوقی است، که برای پاسخ به پرسش هایی مانند اینکه «یك پژوهشگاه 
کارآفرین چه مشخصاتی دارد؟ و یا اینکه چگونه می توان پژوهشگاهی کارآفرین داشت؟» از سازة گرایش 
کارآفرینانه بهره گرفت. اگرچه برای تعمیم کاربرد سازة گرایش کارآفرینانه به عنوان یك مشخصة سازمانی 
(وضعیت راهبردی سازمان) از زمینة مادر و اصلی (کارآفرینی شرکتی در بنگاه ها) به زمینة جدید (کارآفرینی 
 .(Todorovic, et al, 2011) دانشگاهی در پژوهشگاه ها)، نیازمند تطبیق این مفهوم با زمینة جدید است
اندیشمندان مهم حوزة کارآفرینی شرکتی اتفاق نظر دارند که گرایش کارآفرینانه در زمینة نحوه تأثیر و ابعاد 
تشکیل دهنده کامًال وابسته به زمینة سازمانی است و حتی در بنگاه های خصوصی نیز چگونگی ظهور گرایش 

.(Miller, 2011) کارآفرینانه از یك صنعت به صنعت دیگر متفاوت است
خارج از حوزه بنگاه های خصوصی، بررسی نحوة ظهور گرایش کارآفرینانه در سازمان های غیرانتفاعی و 
دانشگاه ها، این موضوع را تأیید می کند. به طور خاص برای گرایش کارآفرینانه در دانشگاه ها، چهار بعد جدید 
و متفاوت شناسایی شده است. با مراجعه به واژگان ادبیات زمینه پذیری4 و تحلیل ادبیات گرایش کارآفرینانه، 
می توان با اطمینان گفت که این مفهوم به شدت تحت تأثیر ابعاد زمینه ای صنعت، بازار، سازمان، مالکیت و شیوة 
مدیریت  قرار دارد و به همین اعتبار، انتظار می رود که بسته به زمینة مورد توجه پژوهش گر، ابعاد تشکیل دهندة 

 .(Shaker, et al, 2014) گرایش کارآفرینانه و نحوة اثرگذاری آنها بر عملکرد سازمان متفاوت باشد
پژوهش حاضر، به منظور شناسایی پیش نیازهای سازمانی الزم برای کارآفرینی دانشگاهی (وضعیت راهبردی 
نیرو) از سازة گرایش  ایران (نفت و  انرژی در  کارآفرینانه)5 در پژوهشگاه  های دولتی وابسته به صنعت 
کارآفرینانه بهره گرفته است. در این راستا، نخست با تطبیق سازة گرایش کارآفرینانه با زمینة جدید سازمانی، 
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مقیاسی برای سنجش گرایش کارآفرینانه پژوهشکده ها طراحی شده و سپس تأثیر گرایش کارآفرینانه بر 
عملکرد  مالی 15 پژوهشکده با رویکردی اقتضایی (تحت تأثیر عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی) 
مورد  بررسی قرار گرفته است. مهم ترین مشارکت نظری این پژوهش، تعمیم کاربرد سازة گرایش کارآفرینانه 
به یك حوزة جدید سازمانی از طریق شناسایی ابعاد و توسعة مقیاسی جدید برای سنجش آن می باشد. 
نکته های  پژوهشکده ها،  کردن  کارآفرین  برای  راهبردی  راهکارهای  شناسایی  با  پژوهش  این  همچنین، 
ابتدایی، دربارة  ادبیات کارآفرینی دانشگاهی به همراه دارد، زیرا توضیحی، هرچند  سیاستی مهمی  برای 
وضعیت راهبردی مساعد کارآفرینی دانشگاهی ارائه می نماید که از دیدگاه عملی، برای سیاست گذاران حوزة 
پژوهش و فناوری حائز اهمیت است. می توان گفت که این پژوهش، مبانی اولیه برای تعریف مفهومی  یك 

پژوهشگاه کارآفرین را در اختیار جامعة پژوهشی قرار می دهد.

2-مبانینظریپژوهش

2-1-گرایشکارآفرینانه
به طور کل، به مجموع فرآیند اتخاذ راهبرد و سبك پرداختن یك سازمان به فعالیت های کارآفرینانه، گرایش 
کارآفرینانه گفته می شود (Lumpkin & Dess, 1996). این سازه به عنوان مفهومی  مهم در کارآفرینی، برای 
ارزیابی تمایل سازمان به خلق فرصت و بهره برداری از آن (مشارکت در فعالیت های کارآفرینانه)، به کارگرفته 
شده و به  معنی نوعی وضعیت راهبردی در سازمان است که منجر به مشارکت آن در فعالیت های کارآفرینانه 
به وسیلة مشارکت در  بنگاه ها  می شود (Covin & Lumpkin, 2011). وضعیت راهبردی کارآفرینانه در 
فعالیت های مخاطره آمیز، پیشگامی  و تمایل به نوآوری نمایان می گردد. از لحاظ تاریخی، مفهوم گرایش 
کارآفرینانه برخاسته از حوزة مدیریت راهبردی و متعلق به ادبیات کارآفرینی شرکتی است که بخش بزرگی 
از آن بر یافتن پاسخ به این پرسش کلیدی تمرکز دارد: چگونه می توان شرکت ها را کارآفرین تر کرد؟ از 
لحاظ نظری، سازة گرایش کارآفرینانه، دست کم به سه دلیل در ادبیات کارآفرینی شرکتی دارای اهمیت 

:(Covin, 2011) فراوانی است
• نمایانگر آن است که کارآفرین  بودن سازمان در بنیادی ترین سطح چه معنایی دارد. این سازه نشان 
می دهد چه عواملی برای اطالق عنوان کارآفرین به یك سازمان الزم است و کارآفرینی را نه به  عنوان 
یك کنش منفرد و مجزا (که ممکن است اتفاق بیفتد یا نیفتد)، بلکه به عنوان یك مشخصة سازمانی 
که برخی سازمان ها به ذات از آن برخوردارند، به تصویر می کشد. بنابراین گرایش کارآفرینانه در عمل، 

وضعیت راهبردی کلی سازمان را نشان می دهد.
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یا  پیوسته  متغیری  سازه  این  کارآفرینانه)،  گرایش  سنجش  (مقیاس  شده  انجام   عملیاتی سازی  در   •

کارآفرینانه  اهمیت عملی گرایش  بعد هستند.  یا چند  معرف یك  که  متغیرهاست  از  مجموعه ای 
(بسته به نوع مفهوم سازی) در آن است که ماهیت کنش های کارآفرینانة مشاهده  شده از بنگاهی به 
بنگاه دیگر می تواند بسیار متغیر باشد و این مسأله، مقایسة معنادار سطوح کارآفرینی میان بنگاه های 
مختلف را غیرممکن ساخته است. در نتیجه، وجود سازة گرایش کارآفرینانه، معیار مشترکی در اختیار 
پژوهش گران قرار می دهد تا از طریق آن، سطوح کارآفرینی میان سازمان های مختلف، قابل ارزیابی 

و مقایسه شوند.
• فضای مفهومی را پوشش می دهد که با سایر پدیده های کارآفرینانه متمایز است. باید توجه داشت که 

گرایش کارآفرینانه، عنوان دیگری برای مفهوم فرهنگ کارآفرینانه نیست و به یك کنش ساده و منفرد 
کارآفرینانه (مثًال عرضه یك محصول جدید) نیز نمی پردازد. در حقیقت سازه گرایش کارآفرینانه، 
نمایانگر رفتارهای مشترك میان بنگاه هایی است که در کارآفرینی درگیر هستند و این مساله از دیدگاه 

عملی بسیار مهم است.

2-2-کارآفرینیدرپژوهشگاهها
مؤسسه های پژوهش و فناوری (پژوهشگاه ها)، سازمان هایی هستند که مسئولیت انجام پژوهش، توسعه و 
ارائة خدمات مرتبط با فناوری و نوآوری برای دولت، صنایع و یا سایر مشتریان را برعهده دارند. پژوهشگاه ها 
در نظام ملی نوآوری کشورها نقشی کلیدی ایفا می کنند. این سازمان ها اگرچه بر پژوهش های کاربردی 
متمرکز هستند، معموالً در کنار آن، طیف وسیعی از خدمات تکمیلی در حوزة علم، فناوری و نوآوری شامل 
مشاورة فنی، تجاری سازی، حل مشکل و توسعة دانش کاربردی را نیز ارائه می کنند. برخالف دانشگاه ها که 
نقش دوگانة ارائة خدمات آموزشی و تولید دانش را همزمان ایفا می کنند، نقش پژوهشگاه ها معموالً ارائة 
خدمات علمی، فنی و نوآوری به بخش های دولتی و خصوصی می باشد و در نتیجه، نقش آنها به عنوان 
سازمان های واسطه ای پل گونه در ارتباط با کاربردی کردن و استفاده از دانش و معموالً در راستای تعقیب 
 .(Alemán, et al, 2010) اهداف کالن و سیاست ملی برای حمایت از توسعة توان صنعتی تعریف می شود
معموالً پژوهشگاه ها به علت عدم ارتباط با صنعت که منجر به ناتواني آنها در شناخت نیازهاي صنعت و 
همچنین عدم توانایي آنها در تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه می گردد، مورد انتقاد  قرار می گیرند و این 
عدم ارتباط با صنعت باعث شده است که این سازمان ها از نظر رفتاري به فعالیت هایي که از نظر ماهیت 

نزدیك تر به دانشگاه است تمایل بیشتر و به فعالیت هاي نزدیك به صنعت، تمایل کمتري داشته باشند.
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها عرصة وقوع کارآفرینی دانشگاهی هستند. از لحاظ نظری و براساس دیدگاه های 
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مختلف نسبت  به پدیدة کارآفرینی، پژوهشگران کارآفرینی دانشگاهی را می توان از بابت تعریفی که از 
:(Cantaragiu, 2012) کارآفرینی دانشگاهی ارائه می دهند، در سه گروه کلی زیر قرار داد

• تعریف های تجاری: این گروه، کارآفرینی دانشگاهی را تنها در ایجاد کسب وکارهای سودآور با استفاده 

از دارایی های فکری (فروش لیسانس) و تأسیس شرکت های اقماری تعریف می کنند و عمًال این 
موضوع را نادیده می گیرند که امکان کسب درآمد از سایر روش های انتقال دانش نیز وجود دارد.

از  دانش  انتقال  برای  را وسیله ای  دانشگاهی  کارآفرینی  که  نویسندگانی  دانش:  انتقال  تعریف های   •

محیط دانشگاهی به بازار می دانند، تعریف خود را به نحوی گسترش می دهند که تمامی  ارتباطات 
محیط دانشگاهی با صنعت که مبنایی برای خلق ارزش پولی هستند را دربرگیرد. در این پارادایم، 
می توان دو نوع فعالیت کارآفرینانة دانشگاهی سخت و نرم را تعریف نمود: به آن گروه از فعالیت های 
لیسانس،  فروش  مانند  (فعالیت هایی  می شود  اطالق  دارند، سخت  نتایج محسوس  که  کارآفرینانه 
تأسیس شرکت های دانش بنیان اقماری که ماهیتاً کارآفرینانه هستند و گاهی با نقش سنتی پذیرفته شده 
برای محیط دانشگاهی دچار تضاد می شوند). فعالیت هایی مانند جذب بودجه پژوهشی، قراردادهای 
پژوهشی و ... که در فرهنگ دانشگاهی پذیرفته شده تر هستند را می توان فعالیت های نرم کارآفرینانه 

قلمداد نمود که در تعریف های تجاری به کلی نادیده گرفته می شوند.
• تعریف های خلق ارزش: جریان سوم، کارآفرینی دانشگاهی را به معنای خلق ارزش اجتماعی می داند؛ 

بدون اینکه لزوماً بر ارزش پولی فعالیت های کارآفرینانه تأکید داشته باشد.
در این پژوهش، با اتخاذ دیدگاهی وسیع و مد نظر قراردادن تعریف های مربوط به انتقال دانش، کارآفرینی 
در پژوهشگاه را به معنی «بهره برداری از دانش و تخصص موجود در سازمان برای کسب منفعت پولی و 
به صورت خالصه، خلق ارزش اقتصادی برای سازمان از طریق به کارگیری دستاوردهای فناورانه و پژوهشی» 
در نظر گرفته شده است. این تعریف، امکان جستجوی تأثیر و نتیجة مشارکت پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها 

در کارآفرینی دانشگاهی در عملکرد مالی آنها را فراهم می کند.

3-پیشینهپژوهش

3-1-گرایشکارآفرینانه

سابقة پژوهش بر روی موضوع گرایش کارآفرینانه به چند دهه می رسد و بسیاری میلر6 را به عنوان نخستین 
فردی که این سازه را به ادبیات پژوهشی وارد کرد، می شناسند. در پژوهش های تجربی متعدد نشان داده 
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شده است که گرایش کارآفرینانه یك پیش بینی کنندة مهم عملکرد بنگاه است (Rauch et al, 2009). امروزه 
بنگاه ها  بودن  کارآفرین  میزان  ارزیابی  برای  ابزاری  به عنوان  گسترده  به صورت  کارآفرینانه  گرایش  سازه 
مورد پذیرش قرار گرفته است و مطالعات متعدد، رابطة مثبتی میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد بنگاه ها 
یافته اند. پژوهشگران، بارها از این سازه برای اندازه گیری میزان گرایش کارآفرینانه بنگاه ها استفاده کرده و 
نتیجه گرفته اند که این مقیاس به خوبی می تواند عملکرد سازمان را به ویژه در محیط های نامساعد پیش بینی 
نماید (Covin & Slevin, 1989, 1991, 2011). در نتیجه، اندازه گیری گرایش کارآفرینانه، اهمیت ویژه ای 
برای بنگاه ها و سازمان هایی مانند سرمایه گذاران خطرپذیر، بانك های سرمایه گذار و حتی دولت ها دارد. 
برای سنجش سطح گرایش کارآفرینانه، مشارکت های تجربی عمدتاً از مقیاسی به نام وضعیت راهبردی7  
بر مبنای سه بعد نوآوری، خطرپذیری و پیشگامی استفاده می کنند که در مراجع از آن با عنوان مقیاس 
اصلی یاد می شود. این مقیاس، از 9 مولفه برای سنجش ابعاد گرایش کارآفرینانه استفاده می کند. المپکین 
و دِس8 (1996)، ابعاد اصلی سه گانه را با دو بعد دیگر استقالل کاری و رقابت تهاجمی  تقویت کردند؛ در 
نتیجه، مقیاس تقویت شدة گرایش کارآفرینانه متشکل از 14 پرسش برای سنجش 5 بعد گرایش کارآفرینانه 
ایجاد گردید (Leyerer, 2012). در سه دهة گذشته، پژوهش بر روی گرایش کارآفرینانه عمدتاً در حوزة 
بنیادین آن در  ابعاد  شرکت های خصوصی (بنگاه ها) بوده است و اگرچه توافق قابل مالحظه ای برروی 
سازمان های تجاری وجود دارد، اما اینکه استفاده از این مفهوم، در سایر زمینه های سازمانی و نتایج به-
زمینه های سازمانی مخصوصًا  سایر  به  می توان  اندازه  تا چه  را  کارآفرینی شرکتی  ادبیات  در  دست آمده 
سازمان های غیرانتفاعی و یا دولتی (مانند دانشگاه ها و پژوهشگاه ها) تعمیم داد، تا اندازة زیادی ناشناخته باقی 
مانده است. بدیهی است که سازمان های مختلف در اهدافی که اتخاذ راهبرد را تحت تأثیر قرار می دهند، 

مشخصات ساختار سازمانی، سازوکار تدبیر امور و شرایط بازار بیرونی بسیار متفاوت هستند. 
شواهد فراوان حاکی از آن است که تأثیر و ابعاد سازة گرایش کارآفرینانه تا حد زیادی وابسته به زمینه می باشد 
و تشکیك در امکان به کارگیری مقیاس اصلی گرایش کارآفرینانه در سایر زمینه های سازمانی (به ویژه موارد 
متفاوتی مانند سازمان های دولتی و غیرانتفاعی) کامًال بجا می باشد (Todorovic, 2005). در واقع، اگرچه 
پژوهش گران، گرایش کارآفرینانه را به عنوان ابزار پژوهش در بسیاری از زمینه های سازمانی به کارگرفته اند، 
اما این مقیاس را به ندرت با زمینة سازمانی تطبیق داده اند تا نمایانگر گونه های مختلف کارآفرینی در این 
سازمان ها باشد. بدون تطبیق مقیاس گرایش کارآفرینانه با زمینة سازمانی، پژوهش گران قادر به شناسایی 
ارزیابی  را  نظر خود  مد  پدیدة  از  بخشی  تنها  و  نیست  مختلف  زمینه  های  در  کارآفرینی  اشکال خاص 
می کنند (Morris, et al, 2011). یك نمونة شایان توجه از تطبیق سازة گرایش کارآفرینانه با زمینة سازمانی، 



150

ت نوآوری / سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1395
فصلنامه علمی- پژوهشی مدیری

اقدام گروهی از پژوهش گران آمریکایی برای توسعة مقیاسی جهت ارزیابی گرایش کارآفرینانه واحدهای 

دانشگاهی بوده است. گرایش کارآفرینانه واحدهای دانشگاهی از 4 بعد تحرك پژوهشی، نامتعارف بودن،  

با عملکرد  این گرایش  ارتباط  بررسی  دانشگاه9 تشکیل می شود. در  با صنعت و سیاست های  همکاری 

فعالیت های تجاری سازی  پیش بینی  دانشگاهی، مشاهده شده است که گرایش کارآفرینانه در  واحدهای 

واحدهای دانشگاهی (ایجاد شرکت های اقماری و گواهی ثبت اختراع) موفق است و با تأسیس شرکت های 

.(Todorovic et al, 2011) اقماری ارتباط بسیار قوی دارد

صرف نظر از زمینه، اگرچه یافته های اکثر پژوهش ها وجود رابطة مثبت میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد 

سازمان را تأیید می کنند، برخی مطالعات چنین نتیجه ای را قطعی نمی دانند و حتی برخی از پژوهش ها این 

رابطه را منفی ارزیابی می کنند. بنابراین، آیا گرایش کارآفرینانه همیشه یك گرایش راهبردی درست است؟ 

یا رابطة گرایش کارآفرینانه با عملکرد، پیچیده تر از آن است که در برخی مطالعات تصور می شود؟ تاکنون 

 :(Walshok & Shapiro, 2014) در پژوهش های گرایش کارآفرینانه عمدتاً از دو روش استفاده شده است

1- مدل تأثیر عمومی: با این فرض که گرایش کارآفرینانه همیشه برای عملکرد مفید است.

2- مدل های اقتضایی: درك برهم کنش میان گرایش کارآفرینانه و مشخصات محیط بیرونی و یا میان 

گرایش کارآفرینانه و عوامل درونی سازمان.

در بررسی رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد، درك ماهیت چند بعدی سازة عملکرد نقشی اساسی 

دارد و باید توجه داشت که فعالیت های کارآفرینانه، گاهی اوقات برخی از ابعاد عملکرد را تقویت و برخی 

دیگر را تضعیف می کنند. عملکرد، یك سازه چند بعدی است و رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد، 

بستگی به نشانگرهایی دارد که برای ارزیابی عملکرد به کار گرفته می شوند. اگر چه در ادبیات گرایش 

کارآفرینانه، گسترة وسیعی از نشانگرها برای ارزیابی عملکرد سازمان ها به کار گرفته شده است، همواره تمایز 

مشخصی میان شاخص های مالی و غیر مالی وجود دارد. این نکته از لحاظ نظری بسیار مهم است که ادعای 

وجود رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد، همواره ناظر بر جنبه های مالی عملکرد می باشد و رابطه میان 

سازة گرایش کارآفرینانه و اهداف غیرمالی نامشخص است؛ به طوری که می توان گفت تأثیر مستقیم گرایش 

کارآفرینانه بر اهداف غیرمالی ناچیز است (Rauch, et al, 2009). نکتة آخر اینکه گرایش کارآفرینانه یك 

پدیدة رفتاری در سطح سازمان و به بیان دقیق تر، پدیده ای در سطح واحد کسب وکار است.

3-2-کارآفرینیدرپژوهشگاهها

از لحاظ تاریخی، یکي از مهم ترین دالیل عدم ارتباط پژوهشگاه ها با صنعت و تمایل بیشتر براي انجام فعالیت هاي 
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نزدیك تر به دانشگا ه ها، تأمین کل بودجة این سازمان ها از طریق منابع دولتي و عمومي بوده است. اخیراً، 
سیاست  هاي اصالحي دولت ها، پژوهشگاه ها را مجبور به تأمین بخشي از مخارج خود از طریق عقد قرارداد با 
صنعت و انجام پروژه هاي پژوهشي (تقاضا محور) براي صنعت نموده است (Alemán et al, 2010). امروزه، 
مؤسسه های پژوهشی در سراسر جهان با فشار فزاینده ای برای هدایت تحقیق وتوسعه به سمت اهداف کاربردی 
 (Rothaermel et al, 2007) و نمایش نتایج عملی صرف بودجه های دولتی برای تحقیق وتوسعه قرار گرفته است

.(Todorovic et al, 2011) و همگان از پژوهشگاه  ها انتظار دارند که کارآفرین تر شوند
در پژوهش های فراوان مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی این پدیده، عمدتاً از جنبه هایی مانند اهمیت، تأثیرات، 
سازوکارهای اجرایی، عوامل مؤثر و مواردی از این دست مورد توجه قرار داشته است و موضوع راهبرد 
سازمانی مناسب که شرایط را برای انجام فعالیت های کارآفرینانه مساعد می سازد (و نیز چگونگي اتخاذ این 
وضعیت راهبردی و نتایج آن)، چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ از این رو، دانش اندکی دربارة وضعیت 
مطالعه،  این  در   .(Carrick, 2014) دارد  دانشگاهی وجود  کارآفرینی  به  پرداختن  برای  راهبردی مساعد 
کارآفرینی دانشگاهی به عنوان یك کنش مجزا مد نظر نیست و تمرکز پژوهش برروی شناسایی راهبردی 
قرار دارد که منجر به مشارکت واحدهای پژوهشی در کارآفرینی دانشگاهی می شود. با توجه به اینکه به 
مجموعه فرآیند اتخاذ راهبرد و سبك پرداختن سازمان به فعالیت های کارآفرینانه، گرایش کارآفرینانه اطالق 
می شود، این پژوهش از مفاهیم ادبیات گرایش کارآفرینانه برای شناسایی وضعیت راهبردی کارآفرینانه در 

پژوهشگاه ها که منجر به مشارکت واحدهای پژوهشی در کارآفرینی دانشگاهی می شود بهره گرفته است.
در کشور ایران، بی توجهی به موضوع کارآفرینی دانشگاهی تا اندازة زیادی ناشی از حاکمیت اقتصاد مبتنی 
بر فروش منابع طبیعی در کشور بوده است. تا یك دهة پیش، فضای فکری حاکم بر جامعة پژوهشی کشور 
به گونه ای بود که پژوهش ها با هدف بهره برداری اقتصادی طراحی نمی شدند و چنین هدفی به ندرت در 
پژوهش ها مد نظر قرار می گرفت. در نتیجه، نیاز اجتماعی و تقاضای بازار (در اینجا صنعت ملی) به ندرت 
نیروی محرکة پژوهش و توسعة فناوری بوده و بهره برداری از دارایی های فکری تولید شده در سازمان های 

پژوهشی وابسته به دولت، به میزان اندك مورد توجه قرار داشته است (قناتي، 1389). 
با روشن شدن اهمیت دانش در توسعة اقتصادی پایدار جوامع (به ویژه در کشورهای درحال توسعه)، موضوع 
کارآفرینی دانشگاهی به عنوان بخش مهمی  از کارآفرینی دانش بنیان و راهکاری برای افزایش رقابت پذیری 
صنایع ملی و توسعة اقتصادی (اقتصاد دانش بنیان) مورد توجه مسئوالن اجرایی دولت  ایران قرار گرفته است 

(ناظمان و اسالمي فر، 1389).
ماهیت دولتی اقتصاد ایران اقتضا می کند که چالش های بهره برداری از دستاوردهای دانشگاهی در کشور ما 
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با آنچه که در جهان توسعه یافته (اقتصاد بازار آزاد) شاهد آن هستیم، متفاوت باشد. همزمان، این مساله در 

حوزه هایی که تنها یك مشتری (دولت) برای آن وجود دارد (مانند صنعت انرژی) بغرنج تر است. صنعت 

انرژی در ایران (نفت و نیرو) به عنوان  محرك اصلی اقتصاد کشور و ماهیت زیربنایی آن، اهمیتی راهبردی 

دارد و پژوهشگاه های وابسته به این صنعت همواره در سطح کشور سرآمد بوده اند. این پژوهشگاه ها در 

دهة گذشته تغییرات زیادی هم از بابت نحوه تأمین بودجه و هم از بابت انتظارات فزاینده مقامات، تجربه 

نموده و به تدریج و با درجه های مختلف به سمت پژوهش برای صنعت، انتقال، جذب و تجاری سازی 

فناوری حرکت کرده اند (موسایی، 1389؛ بندریان، 1384،1393). در مطالعة رفتار پژوهشگاه های دولتی 

وابسته به صنعت انرژی ایران و روند تکاملي آنها، سه دوره قابل شناسایی است: 1) پژوهش برای پژوهش، 

2) تجاری سازی دستاوردها و 3) زنجیرة تجاری سازی. اگرچه این پژوهشگاه ها هنوز به طور کامل موفق به 

پیاده سازی زنجیرة تجاری سازی نشده اند، رشد فعالیت های مختلف مرتبط با تجاری سازی در آنها با توجه 

به تأکید وزارتخانه های نفت و نیرو بر اهمیت خلق ارزش اقتصادی از تحقیق و توسعه قابل انکار نیست؛ 

به طوري که این پژوهشگاه ها طی یك دهة گذشته فاصلة زیادی با دورة اول فعالیت های خود  (پژوهش 

صرف برای شرکت ملی نفت یا وزارت نیرو) گرفته و به  ویژه در سالیان اخیر گام های بلندی در این زمینه 

برداشته اند (میقانی نژاد، 1391). به پیروی از پژوهش های انجام  شده در سایر کشورها، تحقیقات انجام شده 

دربارة ارزش آفرینی پژوهشگاه های ایران از نتایج تحقیق وتوسعه، عمدتاً برروی فرآیند تجاری سازی متمرکز 

بوده است که از آن جمله می توان به ارائة الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه های دولتی ایران 

(گودرزی، 1392،1390)، ارائة مدل بومی  برای تجاری سازی فناوری در کشور (بندریان،1393) و عوامل 

مؤثر بر تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه های دولتی(میقانی نژاد، 1391) اشاره نمود. 

این پژوهش ها و بسیاری از موارد مشابه در ایران و جهان، عمدتاً بر سازوکارهای اجرایی و عوامل مؤثر 

بر تجاری سازی تمرکز داشته و به فرآیند اتخاذ و پیاده سازی راهبرد در سازمان نپرداخته اند. در ضمن باید 

ابعاد تشکیل دهندة کارآفرینی دانشگاهی (در معنای  توجه داشت که تجاری سازی فناوری، تنها یکی از 

گسترده) است و بسیاری از شیوه های کسب درآمد از دانش و تخصص موجود نزد سازمان پژوهشی را در 

بر نمی گیرد. در پژوهش حاضر، به پیروی از ادبیات گرایش کارآفرینانه (مدیریت راهبردی)، با تمرکز بر 

راهبرد یك واحد پژوهشی برای پرداختن به کارآفرینی دانشگاهی، کانون توجه از یك کنش منفرد و مجزا 

(مثًال تجاری سازی فناوری) به فرآیندهایی معطوف شده است که در مجموع، شرایط را برای فعالیت های 

کارآفرینانة سازمان مساعد می سازند. جامعة آماری این پژوهش، پژوهشکده های وابسته به پژوهشگاه های 
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دولتی صنعت انرژی ایران انتخاب شده از این رو، نتایج آن، اشاره های سیاستی قابل توجهی برای مدیران و 

متولیان امر پژوهش و فناوری برای هدایت فعالیت های تحقیق و توسعه در بر دارد. یکي از دستاوردهاي 

پژوهش اخیر برای صنعت انرژی کشور، کمك به ایجاد فضای مناسب و اتخاذ راهبرد تأثیرگذار برای 

به کارگیری فناوری های جدید (ایجاد شده توسط پژوهشگاه هاي وابسته به صنعت انرژی یا انتقال یافته از 

خارج) در کشور است. با توجه به چالش های جّدی پیش روی صنعت انرژی کشور و نیاز به استفاده بهینة 

فناوری های روز دنیا برای حفظ و ارتقاء توان تولیدي کشور(نفت و برق)، پژوهش اخیر گامی  هرچند کوتاه 

در راستای اصالح نقش پژوهشگاه های وابسته به این صنعت به شمار مي آید.

4-چارچوبمفهومیوفرضیههایپژوهش
چارچوب مفهومی  پژوهش برگرفته از ادبیات گرایش کارآفرینانه در شکل (1) نشان داده شده است که در 

آن، تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد، توسط عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی تعدیل می شود. با 

توجه به اینکه پژوهشگاه های دولتی عموماً ذینفعان گوناگون با توقعات متفاوت دارند، عملکرد کلی آنها 

حاوی عناصری فراتر از عملکرد مالی است و عناصر دیگری را نیز شامل می شود. به همین دلیل، در این 

چارچوب، عملکرد به دو بخش شاخص های مالی و غیرمالی تقسیم شده است. این تقسیم بندی مرسوم 

در ادبیات گرایش کارآفرینانه، ناشی از این حقیقت است که ادعای وجود رابطه میان گرایش کارآفرینانه و 

عملکرد، همواره ناظر به جنبه های مالی عملکرد می باشد و رابطة مستقیم میان گرایش کارآفرینانه و اهداف 

.(Rauch et al, 2009) غیرمالی ناچیز عنوان شده است

با توجه به اینکه گرایش کارآفرینانه، یك پدیده در سطح سازمان و به بیان دقیق تر، پدیده ای در سطح واحد 

کسب وکار است.

پژوهشکده های واقع در پژوهشگاه های هدف به عنوان واحد تحلیل انتخاب شده اند، زیرا هریك عملکرد 

مالی منحصر به فرد و جداگانه ای دارند که براساس آن ارزیابی می شوند. با توجه به ماموریت پژوهشگاه های 

دولتی، این پژوهشکده ها برای کسب درآمد به کشف و خلق فرصت های فناورانه و بهره برداری از آنها 

می پردازند و بخشی از بودجة ساالنه خود را تأمین می کنند که در عملکرد مالی ساالنة آنها منعکس می شود. 

چنانچه گرایش کارآفرینانه را عامل مؤثر در پرداختن به کارآفرینی دانشگاهی و کسب درآمد از دانش 

و فناوری در نظر گرفته شود، انتظار می رود که پژوهشکده های کارآفرین عملکرد مالی برتری نسبت به 

همتایان خود داشته باشند. فرضیه  های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
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  درون سازمانیعوامل 

مدیریت، فرهنگ سازمانی()سبک   

پژوهشگاه سیاست  

تسهیل( )تشویق،  

سازمانیعوامل   

 
مالی شاخص  

غیر مالی هایشاخص  

 عملکرد

هاها/روشسیاست   

هافرآیندها/رویه  

هارفتارها/کنش  

کارآفرینانه گرایش  

محیطیعوامل   

 صنعت، دهش محیط()مشخصات 

شکل)1(:چارچوبمفهومیپژوهششاملعواملتعدیلکنندۀرابطهمیانگرایشکارآفرینانهوعملکردسازمان

فرضیة 1) رابطة مثبتی میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی پژوهشکده ها وجود دارد.
فرضیة 2) رابطة مثبتی میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد غیرمالی پژوهشکده ها وجود دارد که از رابطة 

فرضیة 1 ضعیف تر است.
فرضیة 3) رابطة مثبت میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی پژوهشکده ها به وسیلة عوامل محیطی تعدیل 
می شود؛ به طوری که شرایط مساعد محیطی رابطه را تضعیف می کند (در شرایط مساعد محیطی، شیب رابطه 

کاهش خواهد یافت).
فرضیة 4) رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی پژوهشکده ها به وسیله عوامل درون سازمانی تعدیل 
می شود؛ به طوری که شرایط مساعد سازمانی رابطه را تقویت می کند (در شرایط مساعد سازمانی، شیب رابطه 

افزایش خواهد یافت).

5-روشپژوهش
در این پژوهش از روش آمیخته (کیفی و کّمی) استفاده شده که براساس نوع شناسی روش های پژوهش 
آمیخته، طراحی پژوهش از نوع اکتشافی ترتیبی10 است. در این طراحی، جمع آوری و تحلیل داده ها در 
دو مرحلة مجزا و متوالی فاز کیفی و سپس فاز کّمی  (براساس نتایج فاز کیفی) اجرا می شوند. هدف از 
اجرای پژوهش کیفی اکتشافی، طراحی پرسش نامه ای است که به کمك آن، داده های کّمی جمع آوری شوند. 
با انتخاب پژوهشکده به عنوان واحد تحلیل، تعداد نمونه های موجود برای تحلیل آماری در بخش کّمی 
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 به شدت کاهش یافته است؛ به همین  دلیل در فاز کّمی  مدیران میانی پژوهشکده ها به عنوان واحد مشاهده 
در نظر گرفته شده اند. بنابراین، بخش کّمی  پژوهش عمًال چند سطحی می باشد و در اجرای آن، تمامی 

مالحظات مربوط به پژوهش های چند سطحی مد نظر قرار گرفته است.
هدف اصلی پژوهش حاضر، توسعة مقیاسی برای ارزیابی سطح گرایش کارآفرینانه در پژوهشکده ها و نیز 
عملیاتی سازی سایر سازه های چارچوب مفهومی است. به این منظور، از فرآیند توسعة مقیاس های چند بعدی 
شکل (2) استفاده شده است. فرآیند توسعة مقیاس چندبعدی از دو بخش تشکیل شده است: 1) فاز کیفی با 
هدف ایجاد عناصر مقیاس و 2) فاز کّمی  با هدف شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد به وسیلة تحلیل های آماری. 

در پژوهش های مربوط به مطالعات سازمانی، عمدتاً از دو رهیافت قیاسی و استقرایی برای ایجاد عناصر اولیه 
استفاده شده است. رهیافت قیاسی، هنگامی  به کار گرفته می شود که زیربنای نظری، اطالعات کافی برای 
تولید مجموعة اولیة عناصر را در اختیار پژوهش گر قرار می دهد. این رهیافت، مستلزم ارائة تعریف نظری 
سازة مورد بررسی برای ایجاد عناصر مقیاس است. رهیافت استقرایی، هنگامی  به کار گرفته می شود که مبنای 
نظری کافی نیست. این رهیافت، برای پژوهش های اکتشافی مفید است. در رهیات استقرایی از افراد خواسته 
می شود که به توصیف ادراك خود دربارة سازمان یا یك رفتار بپردازند. برای ایجاد عناصر بالقوة سازة مورد 

نظر، پاسخ افراد با استفاده از انواع روش  های تحلیل محتوا مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 مشخص کردن دامنه سازه• 1

 (item generation)کیفی جمع آوری داده • 2

 (item purification)عناصر پاالیش • 3

 (survey)کمی  جمع آوری داده • 4

 (reliability)ارزیابی  • 5

 (validity)ارزیابی  • 6

 ایجاد نرم ها• 7

)Stratman & Roth, 2002(فرآیندتوسعۀمقیاسهایچندبعدی:)شکل)2



156

ت نوآوری / سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1395
فصلنامه علمی- پژوهشی مدیری

در پژوهش های گرایش کارآفرینانه، از هردو رهیافت (قیاسی و استقرایی) به تناوب استفاده شده است. 

از  پژوهشکده ها  در  کارآفرینانه  گرایش  مقیاس  توسعة  برای  پژوهش،  این  اکتشافی  ماهیت  به  توجه  با 

رهیافتی ترکیبی (مصاحبة نیمه ساختار یافته برای اطمینان از روایی محتوا و سپس تحلیل مضمون) و برای 

عملیاتی سازی سایر سازه های چارچوب مفهومی  از رهیافت استقرایی (کدگذاری in-vivo و انتخاب عناصر 

براساس فرکانس) استفاده شده است.

6-تجزیهوتحلیلیافتهها

6-1-نتایجفازکیفی

این فاز برابر با اجرای سه گام نخست شکل (2)، با هدف شناسایی عناصر مرتبط با سازه ها و طراحی ابزاری 

(پرسش نامه) جهت پیمایش سازمانی است. در این فاز، با بهره گیری از نظر خبرگان (انجام مصاحبة عمیق) 

عناصر بالقوة سازه ها شناسایی و در طراحی پرسش نامه به کار گرفته شدند. در مشخص کردن دامنة سازه، 

هدف آن است که با مطالعة ادبیات مشخص شود چه چیزهایی در تعریف سازه این پژوهش جای دارند و 

چه چیزهایی خارج از آن قرار دارند. این مرحلة آماده سازی، به طراحی مصاحبه های نیمه ساختاریافته کمك 

می کند. در این پژوهش، پس از مطالعة ادبیات گرایش کارآفرینانه، راهنمای مصاحبه، حاوی 15 پرسش باز 

برای مصاحبة عمیق نیمه ساختار یافته طراحی شده (Boyce, 2006) و 16 مصاحبه (به مدت 43 تا 196 

دقیقه) با مدیران واجد شرایط از پژوهشگاه نیرو، صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی  انجام 

شده است. در ادامه، تمامی مصاحبه ها به دقت توسط پژوهشگر پیاده سازی و به متن تبدیل گردیده است.

با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام گرفته است. پس از  در گام بعدی، تحلیل داده  های کیفی 

سه بار اجرای چرخة اول کدگذاری (کدگذاری باز) 619 کد در 6 گروه به دست آمده و در چرخة دوم 

کدگذاری (کدگذاری محوری)، کدهای مرتبط با چارچوب مفهومی  در سه محور اصلی (متناظر با سه 

سازة مد نظر) طبقه بندی شده اند. برای شناسایی عناصر بالقوه سازة گرایش کارآفرینانه شامل سیاست ها، 

عناصر  شناسایی  برای  و  مضمون  تحلیل  از  کارآفرینانه،  راهبرد  اتخاذ  با  مرتبط  رفتارهای  و  فرآیندها 

از سوی مصاحبه شوندگان  به کارگرفته شده  فراوانی کدهای  از  بالقوة عوامل محیطی و عوامل سازمانی 

مقولة   7 در  بالقوه  عنصر  پژوهشکده،60  کارآفرینانه  گرایش  برای سازة  نهایت  در  است.  استفاده شده 

پایدار، استقالل کاری و  فناورانه، شبکه سازی، گرایش عملی، تقلیدناپذیری  اصلی (پیشگامی، نوآوری 
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مدیریت ریسك) سازماندهی شده و برای تهیة پرسش نامه اولیة مورد استفاده قرار گرفته اند. در پایان فاز 

کیفی پژوهش، سه بعد متمایز (جهت گیری کاربردی، تقلیدناپذیری پایدار و شبکه سازی) برای گرایش 

کارآفرینانه در پژوهشکده ها شناسایی گردید که همگی در ادبیات مدیریت راهبردی و گرایش کارآفرینانه 

دارای سابقه هستند.

در انتهای فاز کیفی، پرسش نامه اولیه حاوی 83 پرسش (مقیاس پنج نقطه ای لیکرت) تهیه و برای پیمایش 

آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. پرسش نامه اولیه میان دو پژوهشکده (با عملکرد مالی ضعیف و 

قوی) و نیز تعدادی از مدیران و کارشناسان مرتبط با مدیریت فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت، توزیع 

و نقطه نظرات ایشان اخذ گردید. با توجه به بازخورد دریافت شده و مشورت با صاحب نظران، تغییرات 

نهایی، 35  آماده گردید. در پرسش نامه  نهایی طراحی و  اولیه اعمال و پرسش نامه  الزم در پرسش نامه 

پرسش به عناصر بالقوه گرایش کارآفرینانه در پژوهشکده ها، پنج پرسش به عوامل درون سازمانی و 6 

پرسش به سنجش عوامل محیطی اختصاص یافته و برای سنجش عملکرد نسبی پژوهشکده ها (ادراکات 

انتهای  در  کتاب)  انتشار  و  مقاله  انتشار  اختراع،  ثبت  گواهی  مالی،  (عملکرد  پرسش  چهار  مدیران)، 

پرسش نامه درج شده است.

6-2-نتایجفازکّمی

ایران، مستقر در سه پژوهشگاه (پژوهشگاه  انرژی  به صنعت  اخیر در 15 پژوهشکدة وابسته  پژوهش 

صنعت نفت، پژوهشگاه نیرو و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی) اجرا شده است. فاز کّمی  پژوهش 

در  کارآفرینانه  گرایش  سنجش  مقیاس  اعتبارسنجی  و  توسعه  ابتدا،  گردید.  اجرا  مجزا  بخش  دو  در 

پژوهشکده  ها، و سپس رابطه میان سطوح مختلف گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی پژوهشکده ها با 

در نظر گرفتن سطح عوامل تعدیل کننده بررسی گردید. جامعة آماری پژوهش حاضر، متشکل از مدیران 

ارشد و میانی 15 پژوهشکدة وابسته به صنعت انرژی ایران است که پرسش نامه نهایی میان ایشان توزیع 

گردید (23 پرسش نامه در هر پژوهشکده با توجه به مالحظات حاکم بر پژوهش چند سطحی). تعداد 

کل اعضای جامعة هدف (روسای پژوهشکده ها، روسای گروه ها، مدیران طرح ها و پروژه ها)، 360 نفر 

برآورد گردید که 345 نفر از آنها پرسش نامه را دریافت نمودند. در نهایت 181 پرسش نامه تکمیل شده 

عودت داده شد که به معنی پوشش 50/28 درصدی جامعة هدف است. تعداد پاسخ های دریافت شده از 

هر پژوهشکده، بین 10 الی 15 در نوسان بوده و در عمل 5 الی 8 درصد از نمونة آماری، متعلق به هر 

پژوهشکده است. داده های به دست آمده از پیمایش در پایگاه داده ها ثبت و طی این فرآیند، مقدارهای 
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از  برخی  معکوس  کدگذاری  به  مربوط  مقدارهای  و  پژوهشکده  در  متغیر  مقدار  میانگین  با  ناموجود 

پرسش ها، به صورت معکوس جایگزین گردید.

6-2-1-توسعۀآماریمقیاس

در این مرحله با تمرکز بر 35 پرسش مربوط به گرایش کارآفرینانه در پژوهشکده، ابتدا شاخص همبستگي 

سؤال با مقیاس11 محاسبه گردید که یکی از ساده ترین معیارهای پایایی مقیاس و ابزاری برای بهبود آن به 

شمار می رود (اگر مولفه ها / پرسش ها، مربوط به اندازه گیری یك سازه باشند، انتظار می رود همبستگی 

باالیی میان آنها برقرار باشد). در نتیجه 6 مولفه به دلیل واریانس کم و مقدار کم شاخص همبستگی سوال 

 .(Alfadl & Izham, 2013) با مقیاس (کمتر از 0/4) حذف شدند

با توجه به ماهیت اکتشافی توسعة مقیاس، برای کاهش تعداد ابعاد به یك  روش آماری نیاز است که 

میان مولفه های بالقوه مربوط به سازة گرایش کارآفرینانه معیاری از شباهت برقرار و آنها را در چند بعد 

طبقه بندی نماید.  

به این منظور تحلیل عاملی اکتشافی جهت شناسایی ساختار عاملی و تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی 

روایی عاملی مقیاس انتخاب گردید. اگرچه همبستگی میان متغیرها به عنوان  پیش نیاز ورود به تحلیل عاملی 

مطلوب تلقی می شود، همبستگی های بیش از حد قوی میان متغیرها منجر به وقوع پدیده نامطلوبی خواهد 

شد که امکان تخمین یك متغیر از روی متغیر دیگر با درصد خطای کم میسر می باشد. به منظور دوری از این 

پدیده، همبستگی میان هر زوج متغیر12 برای مولفه های بالقوه محاسبه و چهار متغیر با توجه به همبستگی باال 

با متغیرهایی که از لحاظ مفهومی  نیز شباهت هایی داشتند (بیشتر از 0/9) حذف شدند. در نهایت 25 متغیر 

بالقوة گرایش کارآفرینانه برای ورود به فاز تحلیل عاملی انتخاب شدند. به کارگیری درست تحلیل عاملی 

اکتشافی و تأییدی، مستلزم آن است که برروی دو مجموعة کامًال مجزا از هم اجرا شوند. به همین منظور، 

181 نمونه موجود به دو مجموعة مجزا شامل 90 نمونه برای  تحلیل اکتشافی و 91 نمونه برای تحلیل 

.(Costello & Osborne, 2005)تأییدی تقسیم شدند

در تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج فاکتورها، از تحلیل ماتریس همبستگی به روش تحلیل عامل 

مشترك استفاده و تمامی عواملی که مقدار ویژة آنها عددی بیشتر از یك است، استخراج گردید. نتایج نشان 

می دهند که شاخص کا ام اُ 13 مقدار قابل قبولی دارد (بیشتر از 0/8) و آزمون بارتلت از نظر آماری معنادار 

است. با تحلیل عامل مشترك، چهار عامل با مقدار ویژة بزرگتر از یك شناسایی شدند که مجموعا نمایان گر 
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کارآفرینانه گرایش  

 پژوهشکده

 عامل اول

 عامل دوم

 عامل سوم

 عامل چهارم

 عملکرد

67/67% واریانس موجود در داده ها هستند. 

برای جداسازی عوامل از چرخش موّرب استفاده شد زیرا این شیوة چرخش به عوامل امکان می دهد که 

واریانس مشترك داشته باشند (در مفهوم سازی تك بعدی از گرایش کارآفرینانه انتظار می رود که ابعاد آن 

با هم، واریانس قابل توجهی داشته باشند، زیرا زیر بعدهای یك سازة مشترك هستند).

در نهایت 4 فاکتور مجزا به شرح جدول (1) شناسایی گردید. در گام بعد، به منظور بررسی روایی عاملی 

ساختار شناسایی شده در تحلیل اکتشافی، تحلیلی عاملی تأییدی بر روی 91 نمونه باقی مانده اجرا گردید و 

پایایی و روایی همگرایی هر یك از فاکتورها (ابعاد شناسایی شده برای گرایش کارآفرینانه) مورد بررسی قرار 

گرفت. نتایج در جدول (2) ارائه شده است. 

فاکتورهای  برای  اندازه گیری  با مدل  پایایی و روایی همگرایی، شاخص های تطبیق داده ها  تأیید  از  پس 

با داده های موجود در  به تنهایی تطبیق بسیار خوبی  چهارگانه بررسی و مشاهده شد. مدل تمام سازه ها 

مجموعة تحلیل تأییدی نشان می دهد. در نهایت، مدل مربوط به گرایش کارآفرینانة پژوهشکده به عنوان یك 

عامل پنهان مرتبة اول، متشکل از امتیازهای عاملی محاسبه شده به وسیله مدل های اندازه گیری عامل ها تشکیل 

شد و این عامل ها بر داده های تحلیل تأییدی مورد برازش قرار گرفتند. 

شکل (3) مدل نهایی و جدول (3) پارامترهای تطبیق مدل با داده های تحلیل تأییدی را نمایش می دهند. 

طبق نتایج تحلیل عاملی، ساختار عاملی شناسایی شده در تحلیل اکتشافی مورد تأیید است و مقیاس سنجش 

شکل)3(:مدلساختاریرابطۀگرایشکارآفرینانۀپژوهشکدهها
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جدول)1(:ساختارعاملیشناساییشدهدرتحلیلاکتشافی

عامل1

مفهوم مولفه
تأکید بر تدوین نقشة راه1
فراهم آوردن زمینة جذب فناوری2
رعایت مالحظات تجاری سازی در تعریف پروژه3
سطح باالی ارتباط پرسنل با صنعت4
توجه به نیاز کنونی بازار5
تالش برای شناسایی مشکالت صنعت6
آگاهی از محدودیت  های حاکم بر صنعت7

عامل2

مفهوم مولفه
ایجاد تسهیالت و امکانات برای ارتباط با صنعت1
اجرای پروژه  های میان رشته ای2
تأکید بر تقویت زیرساخت های سخت افزاری3
تأکید بر ایجاد تصویر مثبت نزد صنعت4
انتخاب مسئول پروژه براساس تجربه های موفق5
تأکید بر اهمیت تعامل با کارفرما برای تعریف کار6

عامل3

مفهوم مولفه
تأکید بر معرفی ایده های جدید برای نیازهای آتی1
سرمایه گذاری برای پیشبرد ایده های جدید2
مشارکت با شرکت های خارجی3
ارائة مشوق به صنعت4
شناخت زمینه  های موجود برای بهبود5
توجه به لزوم نوآوری در کسب وکار6

عامل4

مفهوم مولفه
تأکید بر همکاری میان گروه ها1
آزادی افراد شایسته در تعریف کار2
تفویض اختیار به مسئوالن پروژه ها3
توجه به نظرات کارکنان در انتخاب زمینة کار4
بهره گیری از خرد جمعی5
تشویق افراد به پذیرفتن مسئولیت فعالیت جدید6

جدول)2(:بررسیپایاییورواییهمگراییساختارعاملیشناساییشده

عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1
0/900/820/890/90ضریب آلفای کرونباخپایایی

0/570/570/560/60میانگین واریانس استخراج شدهروایی همگرایی
0/900/890/880/90پایایی ترکیبی

جدول)3(:شاخصهایتطبیقمدلاندازهگیریگرایشکارآفرینانهبادادههایتحلیلعاملیتأییدی

CMIN P-VALUE (CMIN/DF) GFI NFI CFI RMSEA

1.528 0.466 0.764 0.992 0.991 1.00 0.000
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مورد بررسی قرار گرفته است که  جدول (4) نتیجه را نشان می دهد. همچنین، اطمینان حاصل شد که مدل های 
اندازه گیری به خوبی بر داده ها تطابق داشته و روایی تفکیکی میان سازه های چارچوب مفهومی  برقرار است.

در ادامه، نتایج بررسی رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد در دو حالت مدل تأثیر مستقیم (فرضیه های 
1 و 2) و مدل های اقتضایی (فرضیه  های 3 و 4) تشریح شده اند.

•مدلتأثیرمستقیم

به منظور بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد پژوهشکده ها (مالی و غیرمالی) برای عملکرد مالی یك 
مولفه و برای عملکرد غیرمالی سه مولفه در پرسش نامه نهایی درج و با استفاده از مدل ساختاری شکل 
(3)، به ترتیب مولفه های مربوط به عملکرد به عنوان متغیر وابسته به مدل اضافه و روی 181 نمونه موجود 
برازش شد. نتیجه در جدول (5) نمایش داده شده است (شاخص های تطبیق مدل با داده ها در تمامی موارد 

قابل قبول هستند).
طبق جدول (5)، گرایش کارآفرینانة پژوهشکده ها رابطة مستقیم و قابل توجهی با عملکرد مالی آنها داشته 
و بنابراین، فرضیة 1 مورد تأیید است. همچنین، با توجه به ردیف های مربوط به عملکرد غیرمالی، فرضیة 
2 نیز مورد تأیید است. براساس نتایج، به موازات افزایش تأثیر گرایش کارآفرینانه بر متغیر وابسته، سطح 

معناداری رابطه نیز باالتر می رود.

گرایش کارآفرینانة پژوهشکده ها برای به کارگیری در مدل سازی معادالت ساختاری و سایر تحلیل  های کّمی  

معتبر می باشد.
6-2-2-رابطۀگرایشکارآفرینانۀپژوهشکدههاباعملکردآنها

در این بخش با به کارگیری روش مدل سازی معادالت ساختاری و تمام نمونه های موجود (181 نمونه)، تأثیر 
سطوح مختلف گرایش کارآفرینانة پژوهشکده ها بر عملکرد آنها تبیین شده است. نخست، مدل اندازه گیری تمامی 
سازه های موجود در چارچوب مفهومی ایجاد و شاخص های مربوط به پایایی و روایی همگرایی سازه های آن 

جدول)4(:بررسیپایاییورواییهمگراییسازههایچارچوبمفهومی

عوامل محیطیعوامل سازمانیگرایش کارآفرینانه
0,9170,9610,945ضریب آلفای کرونباخپایایی

0,6860,8380,726میانگین واریانس استخراج شدهروایی همگرایی
0,8970,9630,940پایایی ترکیبی
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•مدلهایاقتضایی

در این بخش، با توجه به اینکه رابطة میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی تحت تأثیر عوامل محیطی 
و عوامل درون سازمانی قرار می گیرد، تأثیر تعدیل کنندة هریك از این متغیرها بر این رابطه به صورت 
جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. در پرسش نامه نهایی 6 مولفه به سنجش وضعیت شرایط محیطی و 
5 مولفه به سنجش شرایط درون سازمانی پژوهشکده ها اختصاص یافته است (براساس فرکانس ارجاع 
اکتشافی  اجرای جداگانة تحلیل عاملی  با  آماری و  لحاظ  از  پژوهش).  کیفی  فاز  مصاحبه شوندگان در 
برروی این مولفه ها مشاهده شد که هر گروه تنها بر روی یك عامل قوی بار می شوند، از این رو مدل هر 
دو سازه به عنوان یك عامل مرتبه اول پنهان انتخاب شده است. برای بررسی روابط تعدیل کننده از روش 
متعامدسازی نشان گر ضربی و به کارگیری آن در تحلیل استفاده شد. برای تحلیل عوامل تعدیل کننده در 
حالت ایده آل، الزم است که متغیر حاصل از ترکیب غیرخطی (ضرب) دو متغیر مستقل و تعدیل کننده با 
آنها همبستگی نداشته و در اصطالح عمود بر آنها باشد. در عمل و هنگام به کارگیری متغیرهای پیوسته، 
مشخصة متعامد بودن به سختی حاصل می شود و برای رفع این کاستی، روش های مختلف استانداردسازی 

جدول)5(:بررسیتأثیرمستقیمگرایشکارآفرینانه )EO( برشاخصهایعملکردیپژوهشکدهها)181نمونه(

شاخص
متغیر وابسته

وزن رگرسیون استاندارد
Performance  EO

واریانس توضیح داده شده
(R2)

سطح معناداری
(p-value)

p < 0.001% 10.6238) عملکرد مالی
p < 0.01% 20.256) انتشار مقاله

p < 0.001% 30.3210) گواهی ثبت اختراع
p = 0.2% 40.111) انتشار کتاب

p < 0.001% 0.288میانگین متغیرهای 2، 3 و4

) ***:p < 0.001( ضریبهایرگرسیونغیراستاندارددرتحلیلعواملتعدیلکننده:)جدول)6

عامل تعدیل کننده
متغیر مستقل

عوامل درون سازمانیعوامل محیطی

 *** 0.55 *** 0.59 گرایش کارآفرینانه
*** 0.52 *** 0.34 عامل تعدیل کننده

p=0.186 0.089*** 0.23-برهم کنش ضربی
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جدول)7(:واریانسقابلتوضیحبرایمتغیرهایمستقلمختلف

عامل تعدیل کننده
عوامل درون سازمانیعوامل محیطیمتغیر مستقل

(EO) 0.340.34گرایش کارآفرینانه

(M) 0.300.42عامل تعدیل کننده
EO, M0.420.55

EO, M, EO×M0.450.56
ΔR2 for EO×M0.0260.004 p=0.186

شکل)4(:نمایشتأثیرعواملتعدیلکنندهبررابطۀگرایشکارآفرینانهباعملکردمالیپژوهشکدهها

متغیرهای پیش از تحلیل ارائه شده است که روش دو مرحله ای متعامدسازی در میان آنها بیشترین دقت 

را دارد  (Little et al, 2006). نتایج تحلیل عوامل تعدیل کننده در جدول های (6) و (7) و نیز در شکل 

(4) نمایش داده شده است.

طبق یافته ها، رابطة میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی پژوهشکده ها توسط عوامل محیطی به صورت 

معنادار تعدیل و تضعیف می شود بنابراین، فرضیة 3 مورد تأیید قرار گرفته است. اگرچه طبق پیش بینی 

فرضیة 4، تأثیر تعدیل کنندة عوامل درون سازمانی پژوهشکده ها بر رابطة میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد 

مالی آنها تقویت کننده است، اما این تأثیر از لحاظ آماری معنادار نیست و بنابراین، فرضیة 4 تأیید نمی شود. 
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6-3-بحثوتحلیل

مقیاس گرایش کارآفرینانه در پژوهشکده  ها از 4 بعد تشکیل شده است که در مجموع با 25 مولفه به شرح 
آنچه که در جدول (1) آورده شده، اندازه گیری شدند و روایی عاملی این مقیاس جدید با مجموعه ای 
مجزا شامل 91 نمونه مورد تأیید قرار گرفت. سپس، روایی پیش بینی14 مقیاس ایجاد شده در برابر عملکرد 
گرایش  میان  رابطة  که  می دهد  نشان   (5) جدول  گرفت.  قرار  تأیید  و  بررسی  مورد   (1 (فرضیة  مالی 
کارآفرینانه و عملکرد مالی پژوهشکده  ها مثبت و قابل توجه بوده و گرایش کارآفرینانه توانسته است %38 
از واریانس موجود در عملکرد مالی (ادراکی) پژوهشکده ها را توضیح دهد که از دیدگاه عملی بسیار قابل 
توجه است. در بررسی رابطة میان گرایش کارآفرینانه و شاخص های غیرمالی (فرضیة 2)، قوی ترین رابطه 
میان گرایش کارآفرینانه و ثبت اختراع برقرار می باشد و این نشانه ای از ارتباط نزدیك تر این شاخص 
با به کارگیری عملی نتایج تحقیق و توسعه است. در شاخص های غیرمالی، گرایش کارآفرینانه قادر به 

توضیح 6 الی 10 درصد از واریانس بوده و رابطة آن با انتشار کتاب از لحاظ آماری معنادار نیست.
در بررسی مدل های اقتضایی همانطور که نتایج آن درجداول(6) و(7) قابل مشاهده است با افزودن عوامل 
تعدیل کننده، قدرت پیش بینی مدل افزایش یافته است. در عوامل محیطی، مدل کامًال قادر به پیش بینی 
میان  برهم کنش  به  مربوط  منحصراً  آن،  از   %2 که  می باشد  مالی  عملکرد  در  موجود  واریانس  از   %45
گرایش کارآفرینانه و عوامل محیطی است. در عوامل درون سازمانی، مدل کامًال قادر به پیش بینی 56% از 
واریانس موجود در عملکرد مالی می باشد که نیم درصد از آن مربوط به برهم کنش است. صرف نظر از 
توان پیش بینی مدل، مشاهده می شود که عوامل محیطی رابطة میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی 
را تضعیف کرده و این مسأله به صورت کاهش شیب خط در شکل (4) قابل مشاهده است. از سوی 
این  دیگر، عوامل درون سازمانی رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی را تقویت کرده است. 
مسأله به صورت افزایش شیب خط در شکل (4) قابل مشاهده است. البته تأثیر عوامل محیطی از نظر 
آماری معنادار است (تأیید فرضیة 3) و تأثیر عوامل درون سازمانی از نظر آماری معنادار نیست (عدم 

تأیید فرضیة 4).
اگرچه تأثیر مثبت شرایط مساعد درون سازمانی بر رابطه تا حدی بدیهی به نظر می رسد، مشاهدة تأثیر 
تضعیف کنندة عوامل محیطی بر رابطه نیاز به تحلیل دارد. از دیدگاه عملی، پژوهشکده ای که در شرایط 
مساعد محیطی قرار دارد،  نیاز چندانی به اتخاذ راهبرد کارآفرینانه و تالش برای گرفتن پروژه ندارد. 
هنگامی که محیط مساعد است، فرصت های قابل بهره برداری فراوان هستند و در چنین شرایطی، توانایی 
کشف و خلق فرصت های جدید کارآیی چندانی ندارد. از دیدگاه نظری، سطوح باالی گرایش کارآفرینانه 
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بهره برداری  آنها  از  و  (یا خلق)  را کشف  فناورانة جدید  فرصت های  تا  می سازند  قادر  را  پژوهشکده 
نماید. همین امر، یك پژوهشکده را از سایر پژوهشکده ها متفاوت می سازد و برای آن، مزیت رقابتی 
نامساعد  کارآفرینانه در شرایط  به وسیله گرایش  ایجاد شده  تمایز  که  این است  ایجاد می کند. حقیقت 
محیطی بیشتر از مواقعی است که شرایط محیطی مساعد باشد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که گرایش 
کارآفرینانه سازوکاری برای ایجاد تمایز در شرایط نامساعد محیطی است. این نتیجه گیری در تطابق کامل 
 (Wiklund & Dean, 2005 ؛Covin & Slevin , 1989) با ادبیات گرایش کارآفرینانه و به ویژه یافته های
قرار دارد. تأیید فرضیة 3 نشان می دهد که بیشترین تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی در شرایط 

نامساعد محیطی روی خواهد داد.

7- جمع بندی

در این پژوهش، با هدف شناسایی وضعیت راهبردی مناسب برای تقویت کارآفرینی دانشگاهی در یك 

پژوهشگاه دولتی، سازة گرایش کارآفرینانه (بیانگر کارآفرین بودن سازمان در ادبیات کارآفرینی شرکتی) 

با این زمینة سازمانی تطبیق داده شد (ایجاد مقیاس) و سپس رابطة آن با شاخص های مختلف عملکردی 

مورد بررسی قرار گرفت. طبق یافته ها، گرایش کارآفرینانة پژوهشکده ها، رابطة مستقیم و قابل توجهی 

با عملکرد مالی آنها دارد و این رابطه توسط عوامل محیطی تعدیل می شود؛ به طوری که بیشترین تأثیر 

گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی در شرایط نامساعد محیطی قابل مشاهده است. از دیدگاه عملی، این 

پژوهش نشان می دهد که پژوهشکده های موفق یا در شرایط محیطی مساعد فعالیت دارند و یا سطوح 

باالیی از گرایش کارآفرینانه را به نمایش می گذارند. ابعاد شناسایی شده برای گرایش کارآفرینانه، ضمن 

در  کارآفرینی،  توسعة  بر  تاثیرگذار  راهبرد  اتخاذ  و  مناسب  فضای  ایجاد  در  سیاست گذاران  به  کمك 

اصالح نقش مؤسسه های درگیر در تحقیق و توسعه نیز مفید خواهد بود. سیاست گذاران، با اتخاذ راهبرد 

کارآفرینانه، دست کم بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت های تحقیق وتوسعه را فراهم آوردند. 

از لحاظ نظری، ایجاد مقیاس جدید نقطه شروعی است برای جریانی جدید در کارآفرینی دانشگاهی 

که به کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه ها می پردازد. با توجه به اینکه در ادبیات کارآفرینی دانشگاهی، 

واژة دانشگاه کارآفرین فراوانی باالیی دارد، می توان این جریان جدید پژوهشی را پژوهشگاه کارآفرین 

نام گذاری نمود. مقیاس ایجاد شده در این پژوهش، بسیار وابسته به زمینه است و بدون تردید این سازه 

نیازمند بررسی بیشتر در زمینه های مختلف (مثًال صنایع مختلف) می باشد.
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