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این مقاله به دنبال طراحی و ارائه مدلی برای ترکیب فعالیتهای کارآفرینانه در راستای برنامه راهبردی است ،یعنی
ترکیبی از فرصتهای کارآفرینی و مزیتهای رقابتی که مورد مطالعه آن وزارت نیرو میباشد .این تحقیق ،با بررسی
فعالیتهای راهبردی کارآفرینانه در وزارت نیرو در دهههای گذشته و مصاحبه با مدیران و مسئوالن آن و استخراج
تجارب آنان با استفاده از روش تحقیق بنیادی به دنبال طراحی مدلی برای کارآفرینی راهبردی در وزارت نیرو است.
روش تحقیق در این مقاله روش کیفی می باشد که با استفاده از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی،
براساس مدل پارادیمی ،نسبت به تعیین شرایط علی ،مقوله اصلی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،راهبردها و نتایج
اقدام شده است .براساس نتایج مدل کارآفرینی راهبردی وزارت نیرو ،شرایط علی شامل قابلیتهای کارآفرینانه
سازمانی ،قابلیتهای کارآفرینانه منابع انسانی ،وجود و تشخیص فرصتهای کارآفرینی ،شرایط زمینهای شامل ساختار و
فرآیندها ،فرهنگ سازمانی ،بودجه و تأمین منابع ،سبک مدیریت و رهبری ،شرایط مداخلهگر شامل شرایط محیط
خارجی ،مقوله اصلی شامل برنامهریزی راهبردی کارآفرینانه ،راهبردها شامل بهرهبرداری از فرصتها و برنامه عملیاتی و
پیامدها شامل نتایج اجرایی و راهبردی میباشد.
واژههای کلیدی :مدل کارآفرینی استراتژیک  ،وزارت نیرو ،تحقیق بنیادی ،مدل پارادایمی

.1راهبردی
تاریخ دریافت139۵/11/2۸ :

تاریخ پذیرش1396/۴/9 :
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فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی

ادبیات کارآفرینی عمدتا بر شررکت هرای سرنتی صرنعتی مبتنری اسرت و رهنمودهرای انردکی در
خصوص کاربرد کارآفرینی در سایر زمینه ها بخصوص در بخرش دولتری ارائره شرده اسرت .بره نظرر
میرسد کارآفرینی بخش دولتی ،شباهت زیادی با کارآفرینی در شرکتهای بزرگ داشته باشد .هر
دو نوع سازمان دارای سلسله مراتب رسمی هستند ،گروه های ذینفع متفاوتی دارند ،فرهنگ سازمانی
در آنها بسیار ثابت و تغییرناپذیر است ،قواعد و رویههای فراوانی بررای هردایت و تنظری فعالیرتهرا
دارند و مدیران ،سیست های غیرمنعطفی رابرای کنتررلهرای مرالی ،تخصریص هزینرههرا و پراداش بره
کارکنان به کار میگیرند .این مدیران از اسرتقلل عمرل زیرادی برخروردار نیسرتند (لروکی 2006 1و
میرزوا .)2003 2البته باید توجه داشت که تفاوتهای قابل توجهی برین سرازمانهرای دولتری و سرایر
سازمان ها وجود دارد .سرازمان هرای دولتری عمومرا انگیرزه سرودآوری ندارنرد و در مقابرل ،اهردافی
اجتماعی و سیاسی داشته و بویژه اینکه به دنبال تحقق اهداف چندگانه و متنوعی هسرتندکه سرنجش
آنها نیز بسیار دشوار است .سازمانهای دولتی کمتر در معرض مسرائل برازار و انگیرزههرای آن بررای
کاهش هزینه ها وتخصیص کارآمرد منرابع قررار دارنرد و منرابع موجرود بیشرتر برر اسراس ملحظرات
اجتماعی و فشارهای سیاسی تخصیص می یابند .تعیین وتعریف دقیق مشتری در بخرش دولتری بسریار
مشکل است .سازمانهای دولتی با ذینفعان متعددی سروکار دارند و بشدت در معرض دقت و توجه
عموم مردم و رسانه ها می باشند .بنابراین ،تصمیمات کلن باید با شرفافیت اعرلم شروند و برر اسراس
اجماع نظرگروه های مختلف اتخاذ شوند (لوکی.)2006
ادبیات پراکنده موضوع که کارآفرینی را در بخش دولتی مردنظر داشرته انرد ،معمروال مردل هرای
بخش خصوصی را با اقردامات مردیران بخرش دولتری کنرار هر گذاشرتهانرد و برر بیران تجربیرات و
اندیشه های انتزاعی مبتنی بودهاند .تنها از اواسط دهه  1990است که توجه به تفاوتهای برین بخرش
1.Luke
2.Mierzwa
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کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی معطوف شده است(اوبنرگ .)2017 ،1واحردهای بخرش دولتری
اغلب به صورت واحدهایی انحصاری ،محافظه کار و بوروکراتیک به تصویر کشیده می شوند و این
تصویر ممکن است به این نتیجه منجر شود که بخش دولتی نمیتواند کارآفرین باشد.
هرچند خود بخش دولتی با کارآفرینی دشمن نیست ،بلکره سراختارها ،بوروکراسری ،ارزش هرا و
فعالیت های سنتی بخش دولتی است که برای کارآفرین بودن مضرر هسرتند (2سرادلر .)2000،دراکرر
( )19۸۵اظهار داشت کارآفرینی به همان میزان که پدیده ای مربوط بره بخرش خصوصری اسرت ،برا
بخش دولتی ه مرتبط است .دراکر معتقد بود بخشی از فرآیند کارآفرینی شامل جستجو و تجزیه و
تحلیل نظاممند فرصتهایی است که امکان نوآوری دارند .این فرصتها ممکن است مزایای تجاری
نداشته باشند اما می توانند تبدیل به یک ارزش جدید درون مجموعه اهداف سرازمان دولتری شروند.
کارآفرینی بخش دولتی لزوما به دنبال ثرروت نیسرت و اهردافش ممکرن اسرت پرولی و مرالی نباشرد
(کینیومینهاردت .)2016 ،3کارآفرینی دولتی چیزی فراتر از درآمدزایی است ،کرارآفرینی دولتری برا
ذهنیات حکمرانی سروکار دارد و می تواند همراه با ذهنیات بوروکراسی وجود داشته باشد .با اضرافه
شدن موضوع حکمرانی ،کارآفرینی ابزاری می شود کره بره وسریله آن مؤسسرات دولتری مری تواننرد
ارتباط جدیدی با عامه مردمی برقرار کنند که به آنها خدمات ارائه میکنند و در قبرال آنران مسرئول
هستند و به وسیله آنها ایجاد شدهاند (ادواردز.)2002 ۴

1.Obeng
2.Sadler
3.Kearney and Meynhardt
4. Edwards
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خصوصی و دولتی و تراثیرات برالقوه ایرن تفراوتهرا در ایجراد چرارچوبهرایی بررای شرکلگیرری

براساس نظرات مدیران و کارشناسان ،صنعت آب و برق در مقطعی از چرخره حیرات خرود قررار
دارد که از یک طرف نیازمند حفظ ثبات برای ادامه خدمات مستمر و شربانه روزی خرود در حروزه
آب و برق میباشد و از طرف دیگر ،باید با شرایط محیطی متحرول و پویرا در ابعراد مختلرف و در
جهان متلط کنونی انطباق یابد و نقش کارآفرینی راهبردی در این صنعت ایجاد تعادل برین ثبرات
خدماتی و پویایی محیطی آن میباشد .شناسایی فرصتهای جدید در تأمین ،انتقال و توزیرع آب و
برق و خدمات مربوط به آنها و بهره برداری مناسب از این فرصتها و تخصیص متعادل منابع بررای
آنها به همراه نوآوری و تحول در ابعاد مدیریتی ،ساختاری ،فرآیندی ،فرهنگی واقتصادی میتوانرد
برای این صنعت ارزشآفرینی بیشتری ایجاد نماید که از این ظرفیت مریتروان بررای حرل مسرائل و
مشکلت و تبدیل تهدیدها به فرصتها استفاده نمود .این تحقیق به دنبال آن است کره برا شناسرایی
عوامل مؤثر بر کارآفرینی راهبردی و ارائه الگویی مؤثر برای آن ،راهکارهای مشخص برای ایجراد
رشد ،نوآوری و تحول در این صنعت ارائه نماید و با شناسایی فرصتها و مزیتهای ایرن صرنعت،
زمینه ارزشآفرینی بیشتر آن را فراه نماید.
استقرار کارآفرینی برا رویکرردی راهبرردی در وزارت نیررو و صرنعت آب و بررق مریتوانرد برا
تشخیص فرصت و بکارگیری آن ،بخش قابل توجهی از مشکلت موجود را حل نموده و منجر بره
افزایش کارآفرینی ،بهره وری و نوآوری در بخشهای آب و برق کشور گردد.
با توجه به مشکلت صنعت آب و برق و تنگناهایی که این صنعت در بخش سرمایه گرذاری و
توسعه و بهره برداری با آن مواجره مری باشرد ،ضررورت ایجراد تحرول ،نروآوری و کرارآفرینی برا
رویکرد راهبردی بیش از پیش اهمیت دارد ،چرا که این صنعت از یک طرف باید به صورت شبانه
روزی به ارائه خدمات بپردازد و از طرف دیگر ،باید با پویایی خود را با تحوالت جهانی هماهنگ
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۵

بهرهبرداری از آن اهمیت دارد.

.3ادبیات و پیشینه پژوهش
کررارآفرینی راهبررردی از ادغررام دانررش مرردیریت راهبررردی و کررارآفرینی حاصررل مرریشررود
(ایرلند .)2003 ،بنابراین ،تعریف واژههای راهبرد و کارآفرینی ،اولین گام در جهت آشنایی بیشتر برا
کارآفرینی راهبردی میباشد .راهبرد همان رفتارهای جستجوکننده مزیرتهاسرت کره شررکتهرا را
قادر به استخراج ارزش از قلمروهای موجود و توسعه مزیتهرای رقرابتی پایردار مریسرازد) ایرلنرد ،
 2003و وب  )20101همچنین راهبرد ،آرایش مناسرب منرابع ،محصروالت ،فرآینردها و سیسرت هرا را
برای شرکتها جهت مقابله با عردم اطمینران و در راسرتای دسرتیرابی بره اهرداف بلندمردت تعیرین
میکنرد (Akman and Yilmaz,2008) .کرارآفرینی راهبرردی عبرارت اسرت از انجرام فعالیرتهرای
کارآفرینانه با چشر انردازهای راهبرردی در جهرت توسرعه و دسرتیرابی بره عملکررد برترر و انجرام
فعالیتهای طراحی شده جهت خلق ثروت (ایرلند .)2003 ،
(ایرلند و وب )2007 ،نیز کارآفرینی راهبردی را به عنوان مفهومی اثرگذار بر میزان دستیابی
سازمانهای امروزی به موفقیت در مبادالت رقابتی با سایر رقبای خود معرفی کرده و معتقدند که
کارآفرینی راهبردی ،صنایع و شرکتها را جهت پاسخگویی مناسب به تغییرات محیطی مستمر که
بسیاری از سازمانها با آن مواجه هستند و همچنین توسعه مزیتهای رقابتی پایدار توانمند میسازد.
بنابراین ،باید اشاره کرد که کارآفرینی راهبردی یک فعالیت کارآفرینی با دیدگاه راهبرردی اسرت.
میتوان عمل کارآفرینانه را عملی راهبردی با ذهنیت کارآفرینانره دانسرت .در مجمروع ،کرارآفرینی
راهبردی ،ترکیبی از دیدگاه های کارآفرینی (یعنی رفتار تعقیب فرصرت) و راهبرردی (یعنری تعقیرب
مزیت) به منظور پیشبرد و انجام اقدامات طراحی شده برای ایجاد ثروت است.

1.Ireland and Webb
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نماید و کارآفرینی راهبردی برای پاسخگویی به این نیاز و شناسایی فرصت هرا و مزیرت هرای آن و

ریشه های نظری در علوم اقتصاد ،کسب وکار بین المللی ،جامعه شناسی و مدیریت راهبردی هسرتند.
هیت و ایرلند ( )2000و ایرلند و همکاران ( )2001شش حوزه را در این راستا شناسایی نمودهاند کره
از جمله میتوان به شبکههای خارجی ،منابع و یادگیری سازمانی ،نوآوری و بین المللی سازی اشاره
کرد.
کار بر روی کارآفرینی راهبرردی(  )SEدر اوایرل قررن  21آغراز شرد (هیرت ،ایرلنرد ،کمر
سکستون ،2001 ،ایرلند ،هیت ،کم

و

و سکستون .)2001 ،ایرلند ،هیت و سیرمون ( )2003یک مردل

اولیه  SEبا چهار بعد کلیدی را توسعه دادند که این ابعاد عبارتند از )1ذهنیت کارآفرینانه ،فرهنگ و
رهبری؛  )2مدیریت راهبردی منابع سازمانی؛  )3کراربرد خلقیرت و  )۴توسرعه نروآوری .برر اسراس
تحقیقات دیگر و بررسیهای انتقادی سازه  ،SEکیرگیدو و هاگس ( )2010نشان دادند این مدل فاقد
قدرت الزم برای نمایاندن ابعاد  SEاست .با حمایت از این ادعا ،شواهد اخیر نشران مریدهرد  SEبره
لحاظ حوزه دید ،وسیعتر و پویاتر (چیلس ،بلودورن و گاپتا ،2007 ،هیت ،بیمیش ،جکسون و متیرو،
 ،2007ریندوا ،باری و کچن )2009 ،از آن است که در ابتدا مفهوم سازی شده بود.
به طور کلی ،کارآفرینی با شناسایی فرصتهایی که میتواند در محیط بازار بهرهبرداری شود به
تلشهای شرکت بررای ایجراد ارزش و در نتیجره ،ثرروت کمرک مریکنرد در حرالی کره مردیریت
راهبردی به تلشهای خلق ثرو ت و ارزش ،با شکل دهی به مزیت رقابتی که اساس رقابرت شررکت
در بازار است ،کمک میکند .بنا براین ،کارآفرینی شرامل شناسرایی و بهرره بررداری از فرصرتهرا و
مدیریت راهبردی مرتبط با ایجاد و حفظ یک یا چند مزیرت رقرابتی بره عنروان مسریری اسرت کره از
طریق آن ،فرصتها مورد بهره برداری قرار میگیرد .بر این اساس ،مدیریت راهبردی و کارآفرینی
مرتبط با رش د ،خلق ارزش برای مشتریان و در نتیجه ،ایجاد ثروت برای مالکان هستند (هیت و ایرلند،
 .)200۵میزان قابل توجهی از تحقیقات بر نیاز به خروجیهای شرکت صررفا بررای ایجراد ثرروت یرا
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در ارتباط بین کارآفرینی و مدیریت راهبردی ،چندین حوزه را میتوان شناسایی نمود که دارای
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میتواند برای ذینفعان چندگانه ،از جمله جامعه به طور کلی ،بره کرار گرفتره شرود ،توسرعه مریدهرد
(شندل و هیت.)2007 ،
 SEبه شرکتهای پیشتاز و رهبر امکان پرداختن همزمان به چالشهرای دوگانره بهرره بررداری از
مزیت های رقابتی کنونی (قلمروی مدیریت راهبردی) و همزمان بهره برداری از فرصتها (قلمرروی
کارآفرینی) را میدهدکه برای آنها مزیتهای رقابتی آینده میتواند توسعه یافته و به عنوان مسریری
برای خلق ارزش و ثروت استفاده شود .به دلیل اینکه پرداختن صرف به یکی از موضوعات راهبرد یا
کارآفرینی و حذف دیگری ،امکان ناکارایی یا حتی شکست شرکت را افرزایش مریدهرد (کچرن و
همکاران SE ،)2007 ،دربردارنرده هرر دو رفتارهرای تعقیرب فرصرت کارآفرینانره و تعقیرب مزیرت
مدیریت راهبردی بروده و بررای تمرام سرازمانهرا از جملره شررکتهرای خرانوادگی سرودمند اسرت
(سیرمون و هیت ،2003 ،وب ،کچن و ایرلند .)2010 ،میتوان گفرت کره اسرتفاده موفقیرت آمیرز از
 ،SEشرکتهای بزرگتر را در این جهت که چگونه میتوان کارآفرینانره ترر عمرل کررد و کسرب
وکارهای کارآفرینانه کوچکتر را در این جهت که چگونره مریتروان راهبرردی ترر عمرل کررد ،بره
چالش میکشد.
موریس ،کاراتکو و کوین ( )200۸ایجاد یک منطق حاک پویا را به منظور تبدیل کارآفرینی به
مبنایی که سازمان بر اسراس آن مفهروم سرازی شرده و منرابع تخصریص مرییابرد ،پیشرنهاد مریکننرد.
کارآفرینی به عنوان یک منطق مسلط ،چابکی ،انعطاف پذیری ،خلقیت و نوآوری مستمر راهبردی
را در سازمان ارتقا میدهد .بعلوه ،تمرکز اصلی سازمان ،شناسایی فرصت ،کشف منابع جدید ارزش
و نوآوری محصول و فرآیند است که منجر به سودآوری بیشتر میشود و در نهایت ،تاکید بر فعالیت
کارآفرینانه ،به اهداف ،راهبردها و سیست های پاداش و کنترل ،رویکردهای برنامه ریرزی ،سراختار و
مانند آن برای شرکت تبدیل میشود .کارآفرینی ،فراتر از یک مسریر بررای عمرل ،یرک طررز تفکرر
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عمدتا برای سهامداران تمرکز دارد SE .دامنرهای را کره خروجریهرای ایجراد کننرده ارزش شررکت

فراه آورد .کارآفرینی میتواند به عنوان جزو اصلی راهبرد یک شرکت در نظرر گرفتره شرود و در
برخی موارد ،به عنوان هسته یرا جرزو معررف راهبررد سرازمان اسرت (کوراتکرو ،ایرلنرد ،هورنسربای،
 .)2001یک راهبرد و ماهیت آن ،تلش برای تعیین هدف سازمان و چگونگی رسیدن بره آن اسرت.
زمانی که کارآفرینی به راهبرد معرفی میشود ،امکانرات مررتبط برا مقصردی کره شررکت بره آنجرا
میرود ،سرعت آن و چگونگی رسیدن به آن به طور چشمگیری ارتقرا مرییابرد.کرارآفرینی نره تنهرا
میتواند به عنوان یک منطق حاک بر سازمان استفاده شود ،بلکه نقش مهمی در راهبرد شررکت ایفرا
میکند .یکپارچگی کارآفرینی با راهبرد دو جنبه دارد که هر دو حیاتی هستند .مروریس و همکراران
( )200۸این دو جنبه را به عنوان راهبرد کارآفرینانه و راهبرد برای کارآفرینی مریخواننرد کره اولری
مرتبط با بکارگیری خلقیت در تفکر کارآفرینانه برای توسعه راهبرد اصلی شرکت است .موریس و
همکاران ،راهبرد کارآفرینانه را به عنوان اتکای مبتنی بر بصیرت و سازمان گستر بر رفتار کارآفرینانه
میدانند که هدفمند و مستمر سازمان را بازسازی نموده و حروزه عملیرات آن را از طریرق شرناخت و
بهرررهبرررداری از فرصررتهررای کارآفرینانرره شررکل مریدهررد .یررک راهبرررد بسرریار کارآفرینانرره الزامررا
مشخصترین گزینه نیست .کشف موقعیتهرای منحصرربفرد در برازار مشرکل اسرت ،زیررا ایرن امرر
مستلزم خروج از مسریرهای موجرود انجرام کارهاسرت .چنرین راهبرردی نشراندهنده سرطح براالیی از
ریسک بخصوص در اولین زمان استفاده است.
در جدول زیر خلصه ای از نتایج پژوهش های پیشین در خصوص کارآفرینی راهبرردی ارائره شرده
است.
جدول  .1خالصه ای از نتایج پژوهشهای پیشین
دستاوردهای تحقیق

محققان

موضوع

Hitt, et al.
)(2001

کارآفرینی راهبردی

کارآفرینی راهبردی به خلق ثروت منجر میشود.

Ireland, et al.
)(2003

مدلی از کارآفرینی استراتژیک:

کارآفرینی راهبردی ،در چگونگی شناسایی و

ساختار و ابعاد ان

بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه ایجاد و حفظ
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Ireland and webb
)(2007

کارآفرینی استراتژیک :ایجاد مزیت
رقابتی از طریق جریان نوآوری
کارآفرینی استراتژیک  ،نوآوری

کارآفرینی راهبردی ،نوآوری مستمر را پیشنهاد میدهد که
البته این موضوع عاملی برای دستیابی به تعادل میان
اکتشاف و بهره برداری از فرصتهاست.
شرکتهای کوچک و بزرگ که چگونگی ادغام

Ketchen, et al.
)(2007

مشارکتی و ایجاد ثروت

Aktan and Bulut
)(2008

آثار عملکرد مالی کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی موجب بهبود عملکرد میشود.

گذری بر تقسی بندی بزرگ

تغییر و تحول بین کشف و بهره برداری در سازمان ها به

کارآفرینی استراتژیک  :تغییر و تحول

عنوان بخش حیاتی و کلیدی کارآفرینی راهبردی بحث

بین کشف و بهره برداری

شده است.

justin, ireland,
w.webb 2009
p.kyrgidou eugenia
petridou lida 2011
Khayesi and
Antonakis
)(2012
r.duane ireland,
jeffreyg.covin ,
donald f. kuratko
2012
Nilhun dogan 2015

محمد جواد نائیجی 1391

اصغر عابدی 1392

کشف صلحیت و بررسی تاثیر آن بر
روی کارافرینی استراتژیک

کارآفرینی راهبردی و نوآوری مشارکتی را بیاموزند،
بخوبی میتوانند ثروت ایجاد کنند.

تاثیر کشف صلحیت بر روی کارآفرینی راهبردی

سه رهبری کارآفرینانه بر عملکرد

رابطه میان رهبری کارآفرینانه و عملکرد شرکتها را

شرکت

بررسی میکند و تاثیر مثبت آن را نشان میدهد.

مفهوم پردازی استراتژی کارآفرینی
سازمانی

کارآفرینی سازمانی در قالب یک نقطه تمرکز برای
یکپارچه سازی و همنوا سازی مسائل کلیدی در حوزه
نظری کارآفرینی سازمانی مفهوم پردازی شده است.

نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت

کارآفرینی راهبردی به عنوان نقطه راهبردی کارآفرینی و

استراتژیک :کارآفرینی راهبردی

مدیریت راهبردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کارآفرینی استراتژیک در صنایع دفاع

کارآفرینی استراتژیک در اقتصاد
کشاورزی

طراحی وتبیین الگوی کارآفرینی راهبردی در صنایع دفاع
موج چهارم با استفاده از رویکرد سیستمی
فرآیند تولید محصوالت جدید و با ارزش باال و با اختصاص
کمترین هزینه و با درنظر گرفتن ریسک برای رسیدن به
رضایت فردی و مالی و نهایتا جامعه را بررسی می کند.

اسماعیل ملک اخلقی ،محمود

بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر

مرادی ،ناهید درستکار احمدی،

دستیابی به مزیت رقابتی در صنعت

مهران مهدی زاده 1393

ساختمان و مسکن

سید مصطفی رضوی ،محمود

طراحی مدل مفهومی کارآفرینی

مبنای روششناسی پیکره بندی مدل مفهومی با هفت پیکره

احمدپور داریانی ،سلطانعلی

استراتژیک بر مبنای رویکرد

منابع و قابلیت ها ،هماهنگ سازی منابع ،شبکه ها ،فرآیند

شهریاری 1393

پیکربندی

اکتشاف ،فرآیند بهره برداری ،مزیت رقابتی و رشد و سایر

ارائه مدلی بیانگر رابطه بین کارآفرینی راهبردی و مزیت
رقابتی در صنعت ساختمان و مسکن
ایجاد شناخت کارآفرینی راهبردی در چارچوب ابتکاری بر

منابع در قالب ورودی ،فرآیند ،خروجی و پیامد
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مزیت رقابتی ،ایجاد ثروت و عملکرد بهتر مه است.

 .۴روش تحقیق
از آنجا که در پژوهش های پیشین ،مدلی از کارآفرینی راهبردی در وزارت نیرو ارائه نشده است،
در این مقاله الزم است ابتدا درک الزم از ابعاد الگوی کارآفرینی راهبردی در وزارت نیرو به دست
آید .لذا پژوهشی کیفی صورت گرفته است .در این تحقیق ،با استفاده از داده هایی که نظاممند از راه
پژوهش به دست می آید ،به تکوین نظریه می پردازی  .بنابراین ،با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به
صورت اکتشافی نسبت به شناسایی مدل کارآفرینی راهبردی در وزارت نیرو اقدام شده است .تکوین
نظریه در این روش براساس فرضیه استوار نیست ،بلکه نظریه از دل داده ها استخراج می شود.
مبنای فلسفی این مقاله براساس پارادای تفسیری استوار است ،زیرا از یک رویکرد پدیدارشناسی در
پی رسیدن به هدف تحقیق که ارتقا فه از ابعاد گوناگون کارآفرینی راهبردی استفاده می نمایی  ،در
واقع ،یک راه مناسب برای فه عمیقتر ابعاد کارآفرینی راهبردی ،بررسی دقیق تجربه افراد درگیر
در پروژه های کارآفرینانه بوده است و این دقیقا موضوع تحقیق پدیدارشناسی است .جهت گیری این
مقاله یک پژوهش کاربردی و رویکرد آن استقرایی است.
جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان ،کارآفرینان صنعت آب و برق است که سابقه فعالیت
کارآفرینانه در وزارت نیرو داشته اند .با استفاده از ابزار مصاحبه نسبت به مصاحبه اکتشافی با این
افراد اقدام ش ده و محورهای اصلی فعالیتهای کارآفرینانه آنها استخراج شده است .حج نمونه این
تحقیق براساس منطق اشباع نظری و کفایت داده تعیین شده است .دراین تحقیق ،از مصاحبه هفت
داده ها به اشباع رسیده ،اما برای حصول اطمینان از جمع آوری داده های کافی ،مصاحبه تا  9نفر
ادامه پیدا کرده است.
روایی ابزار با استفاده از نظرسنجی خبرگان بررسی شده و با توجه به نظرات اصلحی ،فرم های
مصاحبه نهایی شده است .همچنین در این پژوهش از داده های خام و کلیه یادداشت ها ،اسناد و
فایلهای ضبطشده برای بازبینی های بعدی استفاده شده است .بعلوه ،در این تحقیق از همه
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آوری و تفسیر و تغییر داده ها مدنظر قرار داده شد و قبل و در حین انجام مصاحبه ها ،از نظرات
اصلحی صاحب نظران استفاده گردید.
در این تحقیق ،با استفاده از روش داده بنیاد ،تجزیه و تحلیل انجام شده است .این نظریه به عنوان
نظریه کلن قابل طرح است که محقق می تواند بر اساس آن اقدام به تولید یک تبیین عام (یک
نظریه) براساس دیدگاه تعداد مشارکت کنندگان نماید .در این روش ،از مدل پارادایمی نظریه
دادهبنیاد استفاده شده است .در این مدل ،محقق به طور مدام میان نظر استقرایی (ایجاد مفاهی ،
مقوالت و روابط بین آنها) و تفکر قیاسی ( آزمون مفاهی  ،مقوالت و روابط بین آنها) در رفت و برگشت
قرار می گیرد.

در این روش ،با استفاده از سه روش کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استراوس و کوربین و با
استفاده از مدل پارادایمی ،به تبیین نظریه پرداخته شده است.
با توجه به اینکه این تحقیق براساس تجارب فعالیتهای کارآفرینانه در دوره های گذشته وزارت
نیرو انجام شده است ،تجربه های زیر به عنوان تجارب مه و حائز اهمیت وزارت نیرو در این دوره
مورد بررسی قرار گرفته و مصاحبه های مفصلی با متولیان و مسئوالن اجرای این طرحها انجام شده
که پس از پیاده سازی ،نسبت به کدگذاری باز ،محوری و انتخابی اقدام گردید .تجربه های
کارآفرینی مورد بررسی در این تحقیق به شرح زیر است:
- 1تدوین و استقرار برنامه جامع راهبردی وزارت نیرو ()P1
-2ایجاد دانشگاه صنعت آب و برق ()P2
- 3اصلح ساختار وزارت نیرو و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری ()P3
- ۴اصلح ساختار بخش برق و تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ()P4
 - ۵تصویب قانون استقلل شرکتهای توزیع و سازماندهی شرکتهای توزیع در سراسر کشور ()P5
- 6ایجاد شرکت مپنا و خوداتکایی در ساخت نیروگاه ها ()P6
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روش های مختلف برای احصا پایایی پژوهش استفاده گردید ،به این ترتیب که فرآیندی برای جمع

- ۸انتقال فناوری از طریق شرکتهایکارفرمایی و پیمانکاری (آب و نیرو ،توسعه برق  ،مپنا و فراب)
 -9تشکیل شرکتهای آب و فاضلب شهری ()P9
در این تحقیق به م دل ها و تحقیقات پیشین توجه شده و اولین توجه به استفاده از مدلهای پیشین
این بوده است که مدل نمودن کارآفرینی راهبردی یک امر شدنی و قابل انجام است و در تحقیقات
پیشین بویژه تحقیقات آیرلند و همکاران این موضوع بخوبی اثبات شده است که می توان مدلی
برای کارآفرینی راهبردی ارائه نمود .دومین موضوعی که از مطالعات پیشین به دست می آید ،نقش
همه عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی بر مدل می باشد که نگاه جامع به موضوع کارآفرینی
راهبردی میباشد .سومین موضوع ،تمرکز بر مقوله اصلی کارآفرینی راهبردی می باشد که در
مطالعات قبلی نیز به این موضوع توجه شده است .بنابراین ،با استفاده از مطالعات قبلی ه
امکان پذیری و ه وجوهی از ابعاد جامع و مقوله اصلی مرکزی مدل مورد توجه قرار گرفته است
که برای انجام این تحقیق از آن استفاده شده است ،اما به دلیل اینکه در تحقیقات گذشته ،مدلی
برای کارآفرینی راهبردی وزارت نیرو ارائه نشده است ،در این تحقیق ،تلش شده با استفاده از
نظرات و پیشینه تحقیقات گذشته ،اما با روش اکتشافی ،نسبت به تبیین مدل کارآفرینی راهبردی در
وزارت نیرو اقدام شود .در این تحقیق ،داده ها از سه طریق مصاحبه عمقی ،مشاهده مستقی و
یادداشتهای فنی جمعآوری شدند .در مرحله گردآوری دادهها ضمن حضور در واحدهای مربوطه،
با افراد نمونه مصاحبه های عمیق به عمل آمد .در هریک از مصاحبه ها ،به مدت حداقل  2ساعت و
بین  3تا  ۴جلسه به گفت و شنود با افراد مصاحبه شونده پرداخته شد .متن مصاحبه ها پس از هر
جلسه مصاحبه به رشته تحریر درآمد و بلفاصله تحلیل شد .براساس نتایج تحلیل هر مصاحبه ،داده
های بعدی برای تایید و تعمیق نتایج یادشده و همچنین برای به دست آوردن سایر مقوالت درگیر در
فرآیند مورد مطالعه و تعیین رابطه بین آنها ،جمع آوری شدند .با در نظر داشتن تعریف کارآفرینی
راهبردی فرآیند برنامه ریزی راهبردی ،تشخیص ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهایی که منجر به
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با استفاده از نظرات خبرگان ،این سئواالت برای مصاحبه شوندگان مطرح شدند :پیش نیازهای
راهبرد کارآفرینی در وزارت نیرو کدامند؟ عناصر اصلی راهبرد کارآفرینی در وزارت نیرو کدامند؟
پیامدهای راهبرد کارآفرینی در وزارت نیرو کدامند؟ شرایط و ابعاد محیط خارجی وزارت نیرو
چگونه بود و چه تاثیری بر پروژه شما داشت؟ آیا افراد درگیر در پروژه شما دارای قابلیت های
کارآفرینانه بودند؟ اعتقادات و نگرش های آنها چگونه بود؟ اعتقادات و نگرش های افراد درگیر در
پروژه شما چگونه بر تشخیص فرصت و بهره برداری از آن تاثیرگذار بود؟ چش انداز راهبردی در
وزارت نیرو چگونه بود که باعث شد شما پروژه خود را راهاندازی کنید؟ ساختار سازمانی وزارت
نیرو چگونه بر پروژه شما تاثیرگذار بود و به نظر شما این ساختار چگونه میتواند باشد تا پروژههای
مشابه با اثربخشی بیشتری راه اندازی شوند؟ فرهنگ سازمانی وزارت نیرو چگونه بر پروژه شما
تاثیرگذار بود و به نظر شما این فرهنگ چگونه می تواند باشد تا پروژههای مشابه با اثربخشی بیشتری
راه اندازی شوند؟ منابع در اختیار شما چه وضعیتی داشت؟ آیا همه امکانات الزم در اختیار شما قرار
گرفت؟ سیاست های تخصیص منابع در پروژههای مشابه شما چگونه باید باشد؟ پیامدهای اجرای
پروژه شما برای وزارت نیرو چه بود؟ اجرای پروژه شما چه تاثیری بر موقعیت راهبردی این وزارت
داشت؟ افزون بر مصاحبه های عمقی ،به واسطه ارتباط یکی از محققان با سازمان ،دادههای
مشاهدهای ارزشمندی به دست آمد که در این پژوهش برای تعیین درستی دادههای گردآوری شده
از مصاحبه و همچنین تهیه یادداشتهای فنی استفاده شد .در مجموع ،تعداد  27یادداشت فنی به
دست آمد که برای تحلیل رابطه بین مقولهها و تکوین نظریه نهایی استفاده شد .تحلیل دادهها با توجه
به طرح نظام مند روش نظریه برخاسته از دادهها در سه مرحله ( )Corbin, Struss, 1990انجام شد.
در مرحله کدگذاری باز ،ابتدا متن مصاحبهها برای یافتن گزارههای مفهومی و مقوالت نهفته در آنها
دقیقا بررسی شد .در مجموع ،تعداد 1۸0مجموعه جمله (نشانگر) استخراج شد که با نام گزارههای
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ایجاد ارزش سازمانی می شوند و همچنین ابعاد اساسی مطرح در حوزه کارآفرینی راهبردی دولتی و

مفهومی را شکل دادند .سپس گزارههای مفهومی با توجه به ماهیت مشترک ،در خوشههای مفهومی
مجزا دسته بندی شدند .به این ترتیب ،در این مرحله درنهایت 17 ،مقوله کلی به دست آمد .یکی از
مقوالت کلی بدست آمده در مرحله قبل ،که در مرحله کدگذاری محوری براساس تحلیل دادهها،
دارای بیشترین ارتباط با سایر مقوالت بود و نقش هستهای را در فرآیند مورد مطالعه ایفا میکرد ،به
عنوان مقوله اصلی در فرآیند مورد مطالعه انتخاب شد .سپس با تحلیل روایتها ،نوع ارتباط سایر
مقوالت با مقوله اصلی ،به صورت شرایط علّی (عوامل ایجادکننده پدیده اصلی) ،راهبردها (کنشها و
تعاملت بدست آمده از پدیده اصلی) ،شرایط واسطهای (عوامل اثرگذار مستقی بر شکلگیری
راهبردهای بدست آمده از پدیده اصلی) ،شرایط محیطی (عوامل اثرگذار غیرمستقی بر راهبردهای
بدست آمده از پدیده اصلی) و پیامدها (نتایج بدست آمده از راهبردها مشخص شده و براساس
پارادای کدگذاری محوری به شکل تجسمی درآمدند .در مرحله کدگذاری انتخابی دادهها روابط
میان مقوالت که به واسطه تحلیل و با کمک یادداشتهای فنی به دست آمده بود به شکل
حکایتگونه صورتبندی شدند و به این ترتیب ،نظریه میانی بدست آمده از پژوهش تکوین یافت
.

.۵یافتهها
در ابتدای کدگذاری ،تلش شد مقولهها از طریق کدگذاری باز مشخص شود و طی کدگذاری
محوری ،مقولهها به یکدیگر مرتبط شوند .بعد از اینکه ارتباط بین مقولهها طی کدگذاری باز و
محوری شناسایی شدند ،طی کدگذاری انتخابی ،مقولهها ،مقولههای فرعی و ارتباط آنها یکپارچه
شد تا مدل نظری توسعه یابد.
.۵-1کدگذاری باز
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مفهومی که به آن اشاره داشتند ،در جداول کدگذاری باز قرار داده شدند و درمجموع ۸۴ ،گزاره
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دادهها انجام میشود .برای طبقهبندی دقیق مفاهی در مقولهها ،باید هر مفهوم ،بعد از تفکیک
برچسب خورده و دادههای خام به وسیله بررسی دقیق متن مصاحبهها و یادداشتهای زمینهای،
مفهومسازی شوند .دادههای جمعآوری شده از مصاحبهشوندگان کدگذاری میشوند تا به شکل
راحتتری شباهتها و تفاوتها شناسایی شوند.
کدهای استخراجشده از مصاحبههای انجام شده در ارتباط با  9موضوع مرتبط با کارآفرینی با 9
نفر از خبرگان و متخصصان وزارت نیرو انجام گردید که جمعبندی آن به شرح زیر میباشد.
شرایط علّی

با تحلیل جملهها و دیدگاههای افراد مصاحبه شده ،کدهای اولیه استخراج شد .در مرحله بعد،
کدهای مشترک و مورد تأکید کلیه مصاحبهشوندگان به انضمام کدهای بااهمیت از دید محقق به
عنوان کدهای نهایی به همراه منبع آنها مشخص شدند .توضیحات مصاحبه شوندگان در پاسخ به
سئواالت مربوط به شرایط علّی مدل کارآفرینی اراهبردی وزارت نیرو منجربه کدهای زیر گردید.
از دیدگاه مصاحبه شوندگان  ،مهمترین دلیل اصلی و موثر بر کارآفرینی راهبردی وزارت نیرو
طی سالهای گذشته وجود قابلیتهای کارآفرینانه سازمانی ،وجود قابلیتهای کارآفرینی منابع
انسانی و وجود فرصتهای کارآفرینی بوده است که شاهد این ادعا عبارات و جملههایی است که
مدیران نسبت به موضوع اظهار میداشتند.
یکی از دالیل بسیار مه که در مصاحبه با خبرگان و مدیران ارشد وزارت نیرو در دورههای
مختلف وجود داشت ،وجود افراد و نیروی انسانی با قابلیت های کارآفرینانه بود وجود نیروی انسانی
که دارای روحیات کارآفرینانه نظیر استقلل ،کنترل درونی ،خلقیت ،نوآوری ،مشارکت ،جسارت
و شجاعت ،باتجربه باال و تسلط کافی ،مبتکر ،دارای نگرش مستقل ،پرکار و باهوش ،اعتماد به
نفس ،دارای اختیارات کافی ،ریسک پذیر ،مصم و معتقد ،با تعهد باال ،کارآفرین که در مصاحبهها
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کدگذاری باز ،جزئی از تحلیل است که با تحلیل دقیق دادهها ،نام گذاری و طبقهبندی کردن

گردید.

یکی دیگر از دالیل بسیار مه که در مصاحبه با خبرگان و مدیران ارشد وزارت نیرو در
دورههای مختلف مطرح گردید ،عوامل مؤثر سازمانی بودکه بر فعالیتهای کارآفرینانه اثرگذار بوده
است .وجود ساختار منعطف ،مشارکت باال ،حمایت مدیران ارشد سازمان ،نگاه بلندمدت ،پذیرش
نوآوری ،خلقیت در سازمان ،توجه به ظرفیتها در سازمان و پذیرش ریسک در سازمان ،پیشگامی
در فعالیتها ،اقتدار مدیریت ،بهبود فعالیتها ،روشهای جدید ،تغییرپذیری ،الزامات مدیریتی ،کاهش
بوروکراسی ،تخصصی کار کردن از جمله مواردی بود که در مصاحبهها مطرح گردید و نشاندهنده
وجود عوامل سازمانی کارآفرینانه بود.
بنابراین ،این دسته از عوامل به عنوان قابلیتهای کارآفرینانه سازمانی ،در مصاحبهها با خبرگان به
عنوان یکی از شرایط علّی مطرح گردید.
یک دسته دیگر از عوامل که در مصاحبهها و گفتگوها با مدیران و صاحبنظران مطرح گردید،
وجود فرصتهای کارآفرینی در بخشهای مختلف صنعت آب و برق بوده است .یک دسته از این
فرصتها شامل نیازها و کمبودها و ضرورتهایی بوده است که نمود عینی آن کمبود آب و برق بوده
است .توجه به این کمبودها و بحرانها ،زمینه ساز وجود فرصتهای جدید کارآفرینی بود .همچنین
در کنار این ضرورتها ،فرصتهای جدیدی در صنعت نظیر ظرفیتها درخصوص انرژی و منابع آب
بود که همه اینها در کنار تشخیص مناسب فرصتها ،زمینهای را فراه نمود که پدیدآورنده فعالیتهای
کارآفرینانه بوده است.
به هر حال  ،سه دسته عوامل شامل عوامل سازمانی ،عوامل انسانی و وجود فرصتها در مصاحبه و
مباحث مطرح شده بوجود آورنده فعالیتهای کارآفرینانه در وزارت نیرو بوده است که از همه آنها
میتوان به عنوان عوامل علّی نام برد.
عوامل زمینهای
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به آن اشاره گردید ،به عنوان یکی از مهمترین عوامل علّی در روند شکلگیری فعالیتهای کارآفرینانه مطرح
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است که روند شکل گیری فعالتیهای کارآفرینانه مؤثرتر انجام شود .این دسته از عوامل از نگاه
مدیران شامل سبک مدیریت و رهبری ،ساختار و فرآیندهای مناسب ،تأمین منابع مورد نیاز و بموقع
و در نهایت ،فرهنگ سازمانی میباشد.
وجود ساختار و فرآیندهای مناسب یکی از عوامل مؤثر شکلگیری فعالیتهای کارآفرینانه در
وزارت نیرو بوده است .وجود دفاتر تخصصی و مرتبط ،وجود مشاور و وجود مجری طرح ،ساختار
انعطاف پذیر و تشکیلت همراه و همچنین فرآیندهای مستند و اجرا شده در سازمان اجرایی و ستاد
که برای پیشبرد فعالیتهای کارآفرینانه حداکثر تلش و همراهی را داشته است .همچنین تفویض
اختیار و مسئولیت در سطح باال به مدیران که فعالیتهای کارآفرینانه را مدیریت میکردند و همچنین
ساختار مناسب وزارت نیرو که به صورت شرکتی طراحی شده بود و اختیارات الزم را برای انجام
فعالیتهای کارآفرینانه داشته است.
وجود ساختارهای پروژهای که در بسیاری از شرکتهای وزارت نیرو به عنوان یک الگوی قابل
قبول مورد توجه بوده و نتیجه گرایی را در سیست جاری میسازد ،ساختاری که عمدتا غیرمتمرکز و
با اختیارات مناسب با وظایف و مأموریت شکل گرفته است و سیست ها و فرآیندهایی که فعالیتهای
مربوط را پشتیبانی مینماید ،همه از جمله عواملی بوده است که در شکلگیری فعالیتهای کارآفرینانه
مؤثر می باشد .لذا این دسته از عوامل شامل ساختار و فرآیندها را می توان با عنوان یک دسته از
عوامل زمینه ای برای پیشبرد فعالیتهای کارآفرینی بر شمرد.
در کنار ساختار و فرآیند به عنوان یک دسته از عوامل در شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه،
فرهنگ سازمانی نیز قرار میگیرد .فرهنگ سازمانی با برخورداری از مشارکت جویی باالی
کارکنان در اداره سازمان ،انگیزه باال کارکنان ،تعهد آنها برای انجام کار و به ثمر رساندن آن ،تعلق
سازمانی باال ،عدم تعارض جدی سازمانی ،ایثار ،تعامل باال ،رقابت سال  ،روحیه خوب و مناسب و
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برای اینکه فعالیتهای کارآفرینانه در وزارت نیرو شکل گیرد ،مجموعهای از عوامل باعث شده

موضوع های مه سازمان و عدم حاشیه سازی در انجام مأموریتها و وظایف ،شرایطی را فراه
نموده است که فعالیتهای کارآفرینانه با اثرگذاری باالتر بتواند در وزارت نیرو انجام شود .این
مجموعه از عوامل در قالب فرهنگ سازمانی و به عنوان یکی از عوامل زمینهای تأثیرگذار بر روند
شکلگیری ،اجرا و به نتیجه رسیدن فعالیتهای کارآفرینانه در وزارت نیرو مطرح میباشد.
عوامل دیگر در شکلگیری و انجام فعالیتهای کارآفرینانه مؤثر ،وجود و اختصاص منابع موردنیاز
برای انجام این فعالیتها بوده است .تأمین همه منابع مالی و فکری مورد نیاز بویژه منابع انسانی برای
انجام فعالیتها و همچنین منابع مالی در قالب بودجه و اعتبارات مورد نیاز و سایر منابع مورد نیاز همه
در شکل گیری ،انجام و استمرار فعالیتهای کارآفرینانه بسیار مؤثر بوده است که از آن میتوان به
عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر فعالیتهای کارآفرینانه نام برد.
عوامل دیگری که در شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه مؤثر میباشد ،سبک مدیریت و رهبری
در سطح وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه میباشد ،حمایت های مدیریت ارشد از فعالیتهای
کارآفرینانه ،میدان دادن به نیروهای جوان و تازه نفس و استفاده از نیروهای جوان در اجرا و
نیروهای باتجربه در مشاوره و راهبری ،ایجاد فضای اعتماد به نفس و ایجاد باور درخصوص
توانستن ،سلمت کار ،اختیارات تام و ریسک پذیری در انجام فعالیتها ،انعطافپذیری در کارها،
استفاده از روشهای جدید ،وجود صلحیت در سطوح مختلف ،تفویض اختیار ،تغییرپذیری،
نتیجهگرا بودن از جمله مواردی است که در سبک مدیریت و رهبری در مجموعهی وزارت نیرو و
شرکتهای زیرمجموعه مؤثر بوده و به عنوان یکی دیگر از عوامل زمینهای در شکلگیری فعالیتهای
کارآفرینانه مؤثر

بوده است.

شرایط مداخله گر

یک دسته دیگر از عوامل بسیار مؤثر در شکل گیری فعالیتهای کارآفرینی که از نظر
مصاحبهشونده و خبرگان دارای اهمیت است ،شرایط محیط خارجی میباشد نظیر فضای کشور،
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قانونی ،اسناد باالدستی و  ...که همه این عوامل تحت عنوان شرایط محیط خارجی در شکل گیری،
استمرار و به نتیجه رسیدن فعالتیهای کارآفرینانه بسیار مؤثر بوده است.
اسناد ب االدستی و الزامات قانونی شامل برنامه های توسعه کشور ،برنامه و بودجه ،سیاستهای کلی
در بخش های مربوط ،قوانین عادی ،بخشنامهها ،آئین نامه ها و نظام نامه های ابلغ شده از خارج از
سازمان در شکلگیری فعالیتهای کارآفرینانه مؤثر بوده است .همچنین نگاه دولت و دولتمردان در
مقاطع مختلف و حساسیتهای آنها در اجرای طرحها و پروژهها و پیشبرد فعالیتهای مربوط را
میتوان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در فعالیتهای کارآفرینانه برشمرد.
وضعیت صنعت و توانمندی تأمین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات ،ظرفیت پیمانکاران و
مشاورین در اجرای طرحها و پروژه ها را نیز میتوان یکی دیگر از عوامل مؤثر شکلگیری
فعالیتهای کارآفرینانه به شمار آورد.
در یک نگاه کلی تر ،شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه و تأثیرگذاران آن در
صنعت را می توان از عوامل و زمینههای مؤثر بر کارآفرینی برشمرد .در یک جمعبندی اولیه از
شرایط محیط خارجی میتوان گفت که شرایطی نظیر رویکرد توسعه ای در قوانین ،اسناد باالدستی
و الزامات قانونی ،آینده نگری برای نیازهای کشور و تأمین زیرساخت های مورد نیاز ،وجود
ارتباطات و همکاری های خارجی و بین المللی ،رونق اقتصادی ،ثبات سیاسی ،نشاط اجتماعی و
تعامل فرهنگی ،وجود فرصت های سرمایه گذاری و تمرکززدایی از ساختار صنعت ،توسعه
خصوصیسازی ،بهبود فضای کسب و کار ،عزم جدی برای توسعه کشور ،وجود فضای سازندگی و
پیشرفت را که در مصاحبه بامدیران ،نخبگان صنعت مطرح گردید از عوامل مؤثر در شکل گیری
فعالیتهای کارآفرینانه است و می توان به عنوان عوامل مداخله گر برشمرد.
مقوله اصلی
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دولت ،عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،فضای بین المللی ،بهبود فضای کار ،الزامات

نخبگان ،مدیران و صاحب نظران تأکید داشتندکه نقطه کانونی و توجه اصلی در فعالیتهای
کارآفرینانه ،تصمی گیریهای مه و راهبردی بوده است و بر ابعاد مختلف این تصمی گیریها و
داشتن نگاه بلندمدت و چش انداز تأکید داشتند.
برنامه راهبردی متأثر است از فرصتها ،تهدیدهای محیط ،نقاط قوت و ضعف سازمانی که در
عوامل مداخلهگر تهدیدها و فرصتهای محیط خارجی مطرح میباشد و هر دو این عوامل مؤثر بر
تصمی گیریهای راهبردی به عنوان مقوله اصلی و نقطه عطف فعالیتهای کارآفرینانه مطرح میباشد.
همچنین ظرفیتهایی مانند قابلیت کارآفرینی سازمانی ،قابلیت کارآفرینی منابع انسانی و فرصتها از
عوامل بالقوهای هستند که در تصمی گیری و برنامه ریزی راهبردی حائز اهمیت جدی میباشد .در
مصاحبه های انجام شده و مقولههای محوری به برنامه آرمانی ،چش انداز ،آینده نگری ،تصمی های
جدید ،بازنگری مأموریت و توسعه وزارت نیرو ،تصمی گیری با ریسک باال ،طراحی با آینده نگری
و همچنین کارآفرینی در تصمی گیری اشاره شده است که تمام این موارد بیانگر توجه به برنامه
ریزی راهبردی کارآفرینانه میباشد که قلب مدیریت کارآفرینی راهبردی است.
برنامه راهبردی کارآفرینانه به عنوان محور و قطب اصلی در تصمی گیری و جهت دهی و
پیشبرد فعالیتهای کارآفرینانه در وزارت نیرو مطرح می باشد و سایر عوامل یا بر این عامل کلیدی
مؤثر میباشد و یا از آن تأثیر می پذیرند .بنابراین ،مرکز مدیریت و راهبری فعالیتهای کارآفرینی
میباشد .از طرفی ،بسیاری از فعالیتها و عملکرد کارآفرینانه در وزارت نیرو متأثر از این برنامه
میباشد و در تمام مصاحبهها بدون استثنا بر اهمیت ،حساسیت و نقش تعیینکننده آن اشاره شده
است .بنابراین ،برنامهریزی راهبردی کارآفرینانه به عنوان مقوله اصلی می باشد.
راهبردها

مصاحبه شوندگان در ارتباط با موضوع و مسائل مربوط به راهبردها که متأثر از مقوله اصلی یعنی
برنامهریزی راهبردی کارآفرینانه می باشد ،بر دو مقوله بهره برداری از فرصتها و برنامه عملیاتی
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موضوعهای مطرح شده در دو مقوله مطرح شده ،مفاهی زیر از طریق کدگذاری باز به دست آمده
است.
راهبردها متأثر از شرایط مداخله گر شامل شرایط محیط خارجی و همچنین شرایط زمینهای شامل
ساختار ،فرآیند ،فرهنگ سازمانی ،بودجه و تأمین منابع و سیاست مدیریت و رهبری و نیز مقوله
اصلی

شامل برنامه ریزی راهبردی کارآفرینانه می باشد .مجموعه این عوامل بر راهبردها که شامل
بهرهبرداری از فرصتها و برنامه عملیاتی می باشد ،اثرگذار بوده و در بیشتر مصاحبه ها به آن اشاره
شده است.
پیامدها

مصاحبه شوندگان در پاسخ ها به سئواالت مربوط به پیامدها و نتایج ،توضیحات خود را ارائه
نمودهاند .طی مصاحبه ها و درکدهای استخراجشده از مصاحبه ها و با استخراج ،تحلیل و تفسیر
مباحث مطرح شده ،نتایج و پیامدها که متأثر از راهبردها می باشد در دو بخش نتایج راهبردی و
نتایج اجرایی مطرح گردید که کدهای نهایی پیامدها در نمودار ( )1ارائه شده است.
پیامدها در دو بخش نتایج اجرایی و نتایج راهبردی مطرح گردید ،نتایج اجرایی شامل خدمات
بهتر ،تربیت نیروی انسانی ،تفکیک وظایف و مأموریتها ،سرمایه گذاری بیشتر ،انتقال فناوری و
محصوالت بوده است و نتایج راهبردی شامل تثبیت جایگاه ،پایداری ارائه خدمات ،خودکفایی و
ساخت داخل ،ارتقای جایگاه وزارت نیرو ،برون سپاری و خصوصی سازی ،ایجاد زنجیره ارزش،
باور توانستن و توانمندی در سطح دنیا و دستیابی به شاخصهای استاندارد جهانی و در نهایت،
توانایی و امکان اجرای پروژه های صنعت نظیر اجرای سد و نیروگاه با استفاده از توانایی و ظرفیت
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تأکید داشتند .در کدهای استخراجشده از مصاحبه ها و با استخراج ،تحلیل و تفسیر مباحث و

میباشد.
.۵-2کدگذاری محوری

در حالی که کدگذاری باز ،داده ها را به مقولههای مختلف تفکیک میکند ،کدگذاری
محوری ،مقولهها و زیرمقولههای آنها را با توجه به مشخصهها و ابعاد آنها به یکدیگر مرتبط می-
سازد .برای کشف نحوه ارتباط مقولهها با یکدیگر ،محقق از پارادای استفاده می کند .پارادای  ،ابزار
تحلیلی است که اشتراوس و کوربین برای مطالعه دادهها پیشنهاد کردند .اجزای اصلی پارادای
عبارتند از شرایط ،عملها /عکسالعملها و پیامدها.

شرایط علّی

براساس تجزیه و تحلیل مصاحبههای انجام شده ،شرایط علّی تأثیرگذار بر مقوله اصلی دارای سه
بعد اصلی می باشدکه شامل قابلیتهای کارآفرینانه سازمانی ،قابلیتهای کارآفرینانه منابع انسانی و
وجود و تشخیص و فرصتهای کارآفرینی است.
شرایط زمینهای

شرایط زمینه ای در این تحقیق در برگیرنده چهار متغیر اصلی شامل ساختار و فرآیند ،فرهنگ
سازمانی ،بودجه و تأمین منابع ،سبک مدیریت و رهبری می باشد.
شرایط مداخله گر

باتوجه به نتایج این تحقیق ،شرایط محیط خارجی شامل همه عواملی است که خارج از سازمان
بوده ،اما به به صورت غیرمستقی و یا در مواردی به صورت مستقی بر فعالیتهای کارآفرینانه مؤثر بوده است.
مقوله اصلی

در این تحقیق ،براساس تمام مصاحبه های انجام شده ،برنامه ریزی راهبردی کارآفرینانه به عنوان
مقوله اصلی تحقیق می باشدکه عناصر آن شامل همه تصمی گیری ها ،آینده نگری و برنامه های
راهبردی است که با رویکرد کارآفرینانه تهیه و پیگیری می شود.
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در این تحقیق و براساس نتایج مصاحبه های انجام شده ،راهبردها به شرح زیر می باشد که
دربرگیرنده دو متغیر اصلی شامل بهره برداری از فرصتهای شناسایی شده و برنامه عملیاتی براساس
برنامه راهبردی می باشد .بهره برداری از فرصتها بیانگر این است که در مدل ،فرصتهای موجود
مورد شناسایی قرار گرفته برای پیشبرد برنامه راهبردی کارآفرینانه استفاده شود .همچنین برنامه
عملیاتی برای اجرای برنامه راهبردی میباشد که متأثر از عوامل مداخله گر و عوامل زمینهای می
باشد.
پیامدها

هدف این بخش ،شناسایی پیامدهای ناشی از بکارگیری راهبردها و اقدامات مربوط به برنامه
ریزی راهبردی کارآفرینانه می باشد .پیامدها شامل نتایج اجرایی و نتایج راهبردی می باشد که هر
دو این عوامل به منزله نتایج بدست آمده از برنامه ریزی راهبردی کارآفرینانه به صورت غیرمستقی
و راهبردها به صورت مستقی می باشد.
.۵-3کدگذاری انتخابی

کدگذ اری انتخابی بر اساس الگوی ارتباط شناسایی شده بین مقوله ها و زیر مقوله ها در
کدگذاری باز و محوری شروع می شود که در این تحقیق به شرح زیر می باشد:
در این مدل ،شرایطی علّی عواملی است که زمینه به وجود آوردن مقوله اصلی را فراه می
نماید .این عوامل شامل قابلیتهای کارآفرینانه سازمانی ،قابلیت های کارآفرینانه منابع انسانی و
وجود و تشخیص فرصتها می باشد که مقدم بر سایر عوامل شرایطی را به وجود میآورند که بر
پدیده اصلی تأثیر علّی داشته باشد .شرایط زمینه ای ویژگی های درونی سازمانی میباشد که در
شکلگیری کارآفرینی راهبردی در سازمان مؤثر می باشد و برای موفقیت بهتر در اجرای این فرآیند
به کار میآید که شامل فرآیندها و ساختارها  ،بودجه و تأمین منابع و فرهنگ سازمانی و سبک
مدیریت و

رهبری می باشد.
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راهبردها

بوده و سازوکار اجرای آن را تسهیل می نماید و شامل همه ابعاد خارج از سازمان می باشد.
مقوله اصلی نیز به عنوان موضوع اصلی است که سایر مقوله ها در ارتباط مستقی یا غیرمستقی آن
تعریف می شوند که به معنی برنامه ریزی راهبردی کارآفرینانه می باشد .راهبردها نیز کنش ها و
فعالیتهای اصلی است که در اجرای برنامه ریزی راهبردی کارآفرینانه تعیینکننده است و ابعاد
اجرایی
این فرآیند را فراه می نماید که شامل بهره برداری از فرصتها و اجرای برنامه عملیاتی می باشد.
پیامدها نیز نتایج مورد انتظار می باشد که در اثر اجرای فرآیندها و اقدامات مربوط به برنامه ریزی
راهبردی کارآفرینانه برای سازمان به دست می آید و شامل نتایج راهبردی و نتایج اجرایی می باشد.
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شرایط مداخله گر نیز عبارتند از شرایط محیط خارجی که بر فرآیند کارآفرینی راهبردی مؤثر
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این تحقیق به دنبال پاسخگویی به دو سئوال اصلی است :اول اینکه ،آیا فرآیند انجام فعالیتهای
کارآ فرینانه در وزارت نیرو می تواند در قالب یک مدل تعریف و مشخص شود تا بتوان از آن الگو
گرفت؟ و دوم اینکه ،اگر این گونه است ،این مدل چگونه است و دارای چه ابعاد ،مؤلفهها و
مفاهیمی میباشد و ارتباطات بین این مؤلفهها و مفاهی چیست؟
در این پژوهش ،درخصوص تجارب کارآفرینی که در وزارت نیرو انجام شده است و با عنایت
به وجوه مشترک این تجارب ،می توان برای فعالیتهای کارآفرینی در وزارت نیرو ،یک الگو و مدل
ارائه نمود .این مدل براساس تحقیق کیفی انجام شده تعریف گردید که نتایج آن به شرح زیر است.
عوامل علی که عامل اصلی شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه در وزارت نیرو می باشد ،شامل
موارد زیر است:


قابلیت های کارآفرینانه سازمانی



قابلیت های کارآفرینانه منابع انسانی



وجود و تشخیص فرصتهای کارآفرینی

مقوله اصلی در این مدل ،برنامه ریزی راهبردی کارآفرینانه می باشد که محور اصلی مدل است و
همه ارتباطات مدل با این مقوله اصلی مرتبط می باشند.
شرایط زمینه ای شامل همه عوامل مرتبط با شرکلگیرری فعالیتهرای کارآفرینانره در وزارت نیررو
میباشد که شامل موارد زیر است:


ساختار و فرآیندها



فرهنگ سازمانی



بودجه و تأمین منابع



سبک مدیریت و رهبری

شرایط مداخله گر در این تحقیق شامل همه فعالیت های خارجی موثر بر فعالیت کارآفرینانه در
وزارت نیرو می باشد .این عوامل شامل تمام عواملی است که به صورت مستقی و غیرمستقی بر
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 .۶نتیجه گیری

نهادهای حاکمیتی و دولتی و عمومی و مسائل مرتبط با صنعت ،کسب و کار و قوانین مربوط به
فضای بینالمللی و مبادالت با سایر کشورها.
راهبردها شامل موارد زیر است:



بهره برداری از فرصتها که شامل نحوه و چگونگی استفاده از فرصتها می باشد.
برنامه عملیاتی که شامل برنامه اجرا و اقدام در راستای اهداف برنامه راهبردی و برای

تحقق
فعالیت های کارآفرینانه می باشد.
پیامدها شامل موارد زیر است:



نتایج اجرایی که شامل دستاوردهای کوتاه مدت در ارائه خدمات وزارت نیرو می باشد.
نتایج راهبردی که شامل دستاوردهای بلندمدت و تغییر جایگاه وزارت نیرو میباشد.

حال که به یک مدل و الگوی برای کارآفرینی راهبردی وزارت نیرو دست یافتی  ،می توانی
تبیین روشنی از اینکه فعالیتهای کارآفرینی راهبردی در وزارت نیرو در دوره های گذشته با چه
سازوکاری انجام شده است و چگونگی شکل گیری این فعالیتها ،الگویی برای آینده وزارت نیرو در
انجام فعالیت های کارآفرینی راهبردی ارائه دهی که برای تحقق و انجام فعالیتهای کارآفرینانه
وزارت نیرو از چه الگو و مدلی باید استفاده نمود .در واقع ،با استفاده از این الگو می توان تمرکز را
بر مقوله اصلی که برنامه راهبردی کارآفرینانه می باشد ،گذاشت و با توجه به شرایط علی شامل
قابلیت های کارآفرینانه سازمانی و منابع انسانی و وجود و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه نسبت به
طراحی و اجرای مقوله اصلی اقدام نمود ،همچنین شرایط زمینه ای نظیر فرهنگ سازمانی ،بودجه و
منابع ،ساختار و فرآیند و سبک مدیریت و رهبری را به عنوان موثرترین عوامل برای تحقق برنامه
راهبردی کارآفرینانه به کار گرفت و شرایط مداخله گر را که شامل شرایط محیط خارجی می باشد
برای تحقق برنامه همراه نمود و با استفاده از راهبردهایی نظیر بهره برداری از فرصتهای شناسایی شده
و تدوین برنامه عملیاتی نسبت به تحقق اهداف و نتایج شامل نتایج اجرایی و راهبردی اقدام کرد.
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فعالیتهای کارآفرینانه موثر است نظیر تأثیرات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه تا نقش

کارآفرینی راهبردی در وزارت نیرو می باشد که مبتنی بر تجارب گذشته می باشد.
براساس بررسی انجام شده تاکنون در حوزه دولتی و وزارت نیرو هیچ تحقیق و پژوهشی با این
عنوان انجام نشده است .در بخش های غیردولتی ،مطالعات و بررسی هایی درخصوص کارآفرینی
راهبردی انجام شده که منجربه ارائه مدل جدید شده است ،اما در صنعت آب و برق تاکنون مطالعه
ای در حوزه کارآفرینی راهبردی انجام نشده است.
نتای ج بدست آمده در این تحقیق براساس تجارب موفق فعالیتهای کارآفرینانه در وزارت نیرو
است که وجوه مشترک فعالیتهای کارآفرینانه در وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفته و براساس آن
مدلی برای فعالیتهای کارآفرینی ارائه شده است که می تواند الگو و راهنمایی برای انجام فعالیتهای
کارآفرینی در وزارت نیرو باشدکه مشابه این تحقیق تاکنون انجام نشده است .گرچه در سازمان های
غیردولتی مدلهایی برای کارآفرینی راهبردی ارائه شده است ،اما این مدلها به جامعیت مدل
بدست آمده براساس نتایج این تحقیق نمی باشد ضمن اینکه این تحقیق جنبه کاربردی بیشتری دارد
و در قالب این مدل میتوان بسیاری از فعالیتهای کارآفرینانه را ساماندهی نمود .بنابراین ،تحقیق
حاضر از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و جنبه اجرایی و کاربردی آن نیز بیشتر است.
اصوال موضوع کارآفرینی راهبردی از مفاه نوپا می باشدکه زمینه انجام تحقیقات گسترده و
وسیعتری را دارا می باشد و با توجه به اهمیت زیاد آن برای مدیریت ارشد سازمان بسیار حائزاهمیت
و تعیین کننده است و این تحقیق متناسب با نیاز مدیریت راهبردی سازمان می باشد.
این تحقیق در وزارت نیرو براساس تجارب فعالیتهای کارآفرینانه وزارت نیرو در دهه های
گذشته انجام شده است .بنابراین ،نتایج این تحقیق جنبه کاربردی دارد و پیشنهادهایی که براساس
این تحقیق مطرح می شود نیز جنبه کاربردی دارد.
اولین پیشنهاد ،استفاده از این مدل برای انجام فعالیت های کارآفرینانه راهبردی در وزارت نیرو
است .اگر سیاست وزارت نیرو انجام فعالیتهای کارآفرینانه راهبردی در سطح ستاد ،شرکتهای
مادرتخصصی ،شرکتهای تابعه و وابسته باشد ،می تواند از این مدل برای انجام و اجرای فعالیتهای
کارآفرینانه راهبردی استفاده نماید و برای این منظور باید مقوله اصلی که برنامه راهبردی
کارآفرینانه
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در مجموع می توان گفت که این مدل یک راهنمای تجربه شده برای تحقق اهداف و برنامه

را برای تحقق این هدف فراه نماید ،فرصتهای کارآفرینی را در بخش آب و برق و انرژی مورد
ارزیابی مجدد قرار دهد و عوامل سازمانی نظیر ساختار ،فرآیند ،منابع ،بودجه ،فرهنگ سازمانی و
سبک مدیریت و رهبری را متناسب با آن اصلح و شرایط محیط خارجی را همراه نماید تا با
راهبردهایی نظیر بهره برداری از فرصتها و برنامه عملیاتی  ،امکان تحقق نتایج راهبردی و اجرایی
فراه گردد.
باتوجه به مشکلت در زمینه آب و برق و کمبودهای موجود در این حوزه  ،توجه به فرصتها و
مزیتها که می تواند در قالب مدل کارآفرینی راهبردی تحقق یابد ،ضرورت می یابد ،زیرا تامین آب
و برق مطمئن مستلزم استفاده از همه فرصتها و بهره برداری از همه مزیت ها در این وزارت است که
این امر در قالب مدل کارآفرینی راهبردی وزارت نیرو قابل انجام است ،چراکه تجربه های موفق
کارآفرینی راهبردی در دهه های گذشته بر اساس این نتایج بدست آمده است.
دومین پیشنهاد ،توجه به مزیتها و فرصتها در زمینه آب و برق در کشور است.کشور ایران
برخوردار از مزیتهایی نظیر تعداد باالی روزهای آفتابی (بیش از  300روز) و همچنین مناطقی است
که سرعت وزش باد باالیی دارد .با توجه به ظرفیتهای انرژی برق آبی و فرصتهای مناسب برای
جذب سرمایه و کمبود برق ،توجه به این مزیتها و فرصتها برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر و نو
یک ضرورت است .با توجه به فرصتها و مزیتها در زمینه انرژی های تجدید پذیر و نو و با استفاده از
مدل کارآفرینی راهبردی می توان نسبت به کارآفرینی راهبردی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و
نو در کشور اقدام نمود که نتیجه آن ایجاد تحول در زمینه بهره برداری مناسب از این انرژی خواهد
گردید.
همانند انرژی های تجدیدپذیر ،بسیاری از موضوع های دیگر در زمینه مدیریت منابع آب،
تاسیسات آب و فاضلب ،تولید و انتقال و توزیع برق وجود دارد که می توان با استفاده از مدل
کارآفرینی راهبردی نسبت به انجام اقدامات کارآفرینی با رویکرد راهبردی در وزارت نیرو
اقدام نمود.
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می باشد و عوامل مربوط به قابلیت های کارآفرینانه منابع انسانی و قابلیت های کارآفرینانه سازمانی

 - 1ارزیابی مدل ارائه شده کارآفرینی راهبردی در وزارت نیرو با استفاده از پژوهش کمی و به
عبارت دیگر ،آزمون نتایج بدست آمده این تحقیقات که از طریق کیفی انجام شده است ،به صورت
کمی که میتواند به عنوان آزمون این مدل انجام شود.
-2استفاده از این مدل برای ارزیابی نتایج کارآفرینی راهبردی بر ابعاد مختلف عملکرد سازمانی
است که می تواند تاثیرگذاری کمی و کیفی اجزای مدل را بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار دهد.

-3توسعه مدل کارآفرینی راهبردی در وزارت نیرو به عنوان یک مدل برای کارآفرینی راهبردی
در سایر بخش های دولتی می باشد که قابلیت توسعه مدل کارآفرینی راهبردی را از سطح وزارت
نیرو به سطح وزارتخانه ها و سازمان های دولتی فراه نماید ،یعنی ارائه مدل کارآفرینی راهبردی
دولتی که در برگیرنده همه دستگاه ها  ،وزارتخانه ها ،سازمان ها می باشد یا الاقل سازمان های
مشابه وزارت نیرو را در برگیرد.
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برای انجام پژوهشهای آتی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
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