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چکیده

این پژوهش با برقراری پیوند میان دو شاخه از کارآفرینی دانشبنیان (کارآفرینی شرکتی و کارآفرینی دانشگاهی) ،از سازۀ

گرایش کارآفرینانه متعلق به ادبیات کارآفرینی شرکتی ،برای شناسایی وضعیت راهبردی مساعد کارآفرینی و آثار آن در
پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران بهره گرفته است .با توجه به وابستگی ابعاد تشکیلدهندۀ گرایش کارآفرینانه به
زمینۀ سازمانی ،با استفاده از روش تحقیق آمیخته ترتیبی اکتشافی ،ابتدا مقیاس جدیدی برای سنجش گرایش کارآفرینانه
در زمینۀ سازمانی جدید ایجاد شد و سپس تأثیر آن بر عملکرد مالی  15پژوهشکده وابسته به این پژوهشگاهها با رویکردی
اقتضایی (تحت تأثیر عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی) مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهند که گرایش
کارآفرینانه پژوهشکدهها با عملکرد مالی آنها رابطۀ مثبت و قابل توجهی دارد که توسط عوامل محیطی تعدیل میشود،
بطوریکه بیشترین تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی در شرایط نامساعد محیطی بروز میکند .این پژوهش ضمن
توسعۀ كاربرد سازۀ شناختهشدۀ گرايش كارآفرينانه به يك حوزۀ سازماني جديد ،اشارههای سياستي قابل توجهي براي
تقويت گرايش پژوهشگاههاي دولتي به مشاركت در كارآفريني دانشگاهی و دانشبنیان در بر دارد.
واژگان كليدي :کارآفرینی دانشبنیان ،کارآفرینی دانشگاهی ،گرایش کارآفرینانه ،زمینۀ سازمانی ،پژوهشگاههای دولتی ،ایجاد
مقیاس
 -*1دانشجوی دکتری ،گروه کارآفرینی فناورانه ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران /نویسنده مسوول مکاتبات          
 -2دانشیار ،گروه کارآفرینی فناورانه ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،گروه کارآفرینی سازمانی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -4استادیار ،گروه کارآفرینی فناورانه ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران       

akhanagha@ut.ac.ir

143

 -1مقدمه

امروزه نﻘﺶ کارآفرینی دانﺶﺑنیان 1در نوآوری ،توسﻌﺔ ﺻنایﻊ و رﺷد اﻗتﺼادی اﻫﻤیتی دو ﭼندان یافته
است؛ ﺑهنﺤویکه توﻟید ،ﺟذﺏ و ﺑهکارگیری دانﺶ ﺟدید و مﻌرفی مﺤﺼوﻻﺕ و فرآیندﻫای ﺟدید ﺑه
اﻗتﺼاد ،ﺑﺨشی ﺣیاتی از پیشرفت اﻗتﺼادی و زمینهساز ﻗدرﺕ کشورﻫا در ﻋرﺻهﻫای ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠی ﺑه ﺷﻤار
میرود .ﺑا توﺟه ﺑه نﻘﺶ مهﻢ کارآفرینی دانﺶﺑنیان در ﺑهروزرسانی فناوریﻫا و ساﺧتار ﺻنایﻊ و نیﺰ ایجاد
ﺷﻐﻞ ،سیاستگذاران ﺑه تﻘویت ایﻦ پدیده توﺟهی روز افﺰون نشان میدﻫند ) .(Kreinsen, 2011کارآفرینی
دانﺶﺑنیان در دیدگاه گﺴترده ،ﺑه ﻋنوان مﻌرفی نوآوری ﺑه سیﺴتﻢ اﻗتﺼادی ﺑا ﺑهرهگیری از دانﺶ تﻌریﻒ
میﺷود و در ایﻦ دیدگاه وسیﻊ ،کارآفرینی دانﺶﺑنیان در سه ﺷکﻞ ﻗاﺑﻞ تﺼور است :ﺷرکتﻫای نوپا،
کارآفرینی ﺷرکتی و کارآفرینی دانشگاﻫی در دانشگاهﻫا و پﮋوﻫشگاهﻫا ).(Malerba, 2010
ﻫﻤﺰمان ،ﺑرﺧی از پﮋوﻫشگران ﺣوزﺓ کارآفرینی ،ﺑا فاﺻﻠه گرفتﻦ از نگاه فرد مﺤور ﺑه پدیدﺓ کارآفرینی،2
توﺟه ﺧود را ﺑه اتﺼاﻝ سیﺴتﻢ مﻠی نوآوری ﺑه ایﻦ پدیده مﻌﻄوﻑ کردهاند .در ایﻦ دیدگاه ،وﻗوﻉ کارآفرینی
واﺑﺴته ﺑه ﻋﻤﻠکرد و کارآمدی کنﺶگران مﺨتﻠﻒ )دوﻟت ،سازمانﻫای ماﻟی ،تﺄمیﻦکنندگان ،مﺼرﻑکنندگان،
نهادﻫای ﻋﻤومی و ،(...ﺷﺒکهﻫای ﻫﻤکاری مﺨتﻠﻒ و نیﺰ ﺷرایﻂ نهادی ﺟامﻌه )ﻗوانیﻦ ،استانداردﻫا،
سیاستﻫای دوﻟت و  (...دانﺴته ﺷده است و از ایﻦرو وﻗوﻉ کارآفرینی دانﺶﺑنیان واﺑﺴته ﺑه زمینه و مﺨتﺺ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

نﻈامیﺧواﻫد ﺑود که در آن روی میدﻫد )مﻠی ،مﺤﻠی یا ﺑﺨشی(.

ﺷرکتﻫای اﻗﻤاری و تجاریسازی فناوری و ...را در ﺑر میگیرد .اگرﭼه در پﮋوﻫﺶﻫای مرتﺒﻂ ﺑا ادﺑیاﺕ
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کارآفرینی ،موﺿوﻉ کارآفرینی در مﺤیﻂﻫای دانشگاﻫی از ﺟنﺒهﻫایی مانند اﻫﻤیت ،تﺄﺛیراﺕ ،سازوکار ،ﻋوامﻞ

در دنیای امروز ،از پﮋوﻫشگاهﻫا ﺑهﻋنوان یکی از اﺟﺰای مهﻢ نﻈاﻡ مﻠی نوآوری انتﻈار میرود که در کارآفرینی
دانﺶﺑنیان )از نوﻉ دانشگاﻫی( مشارکت دارند و در نوآوری ﺑرای رﺷد اﻗتﺼادی کشور ایﻔای نﻘﺶ نﻤایند.
کارآفرینی دانشگاﻫی ،ﺧود گﺴترﺓ وسیﻌی از فﻌاﻟیتﻫا را ﺷامﻞ میﺷود و در یﻚ اﻗتﺼاد دانﺶﺑنیان از
اﻫﻤیت ﺑاﻻیی ﺑرﺧوردار است .ﺑهﻃور کﻠی ،پﮋوﻫﺶﻫای ﺣوزﺓ کارآفرینی دانشگاﻫی را میتوان ﺑراساﺱ
دامنﺔ تﻌریﻔی که ﺑه کار میگیرند ،در سه گروه ﻃﺒﻘهﺑندی نﻤود (1 :تﻌریﻒﻫای تجاری (2 ،تﻌریﻒﻫای
انتﻘاﻝ دانﺶ و  (3تﻌریﻒﻫای ﺧﻠﻖ ارزش ) .(Cantaragiu, 2012تﻌریﻒ 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 فﻌاﻟیتﻫا از گواﻫی ﺛﺒت اﺧتراﻉ گرفته تا تﺄسیﺲ

موﺛر و مانند آن ،ﺑارﻫا مورد توﺟه ﻗرار گرفته است ،موﺿوﻉ راﻫﺒرد سازمانی مناسﺐ که ﺷرایﻂ را ﺑرای انجاﻡ
فﻌاﻟیتﻫای کارآفرینانه مﺴاﻋد میسازد )و نﺤوﺓ اتﺨاﺫ ایﻦ وﺿﻌیت راﻫﺒردی و نتایﺞ ﻋﻤﻠکردی ناﺷی از
آن( ،ﭼندان مورد توﺟه ﻗرار نگرفته است ) (Carrick, 2014و دانﺶ کﻤی درﺑارﺓ وﺿﻌیت راﻫﺒردی مﺴاﻋد
کارآفرینی در پﮋوﻫشگاهﻫا وﺟود دارد .در نتیجه ،ﺑا وﺟود تﺄکیدﻫای فراوان ﺑر ﻟﺰوﻡ کارآفریﻦﺷدن ایﻦ
مﺆسﺴهﻫا ،ﭼندان مشﺨﺺ نیﺴت که کارآفریﻦ ﺑودن در یﻚ پﮋوﻫشگاه دوﻟتی ﺑه ﭼه مﻌناست؟ و یا اینکه
ﭼگونه میتوان پﮋوﻫشگاﻫی کارآفریﻦ ایجاد نﻤود؟
در نﻈریهﻫا و مدﻝﻫای کارآفرینی ﺷرکتی ،سازهای ﺑه ناﻡ گرایﺶ کارآفرینانه 3ﺑرای توﺿیﺢ مﻔهوﻡ کارآفریﻦﺑودن

در ﺑنگاه ﺑه کار گرفته میﺷود که ﻋﻤدت ًا در  5ﺑﻌد ﺧﻄرپذیری ،پیشگامی ،نوآوری ،رﻗاﺑت تهاﺟﻤی و استﻘﻼﻝ
کاری تجﻠی یافته است .در ایﻦ نﻈریهﻫا ،در مورد اینکه سﻄوﺡ ﺑاﻻی گرایﺶ کارآفرینانه منجر ﺑه ﺑهﺒود
توﺟهی وﺟود دارد .ایﻦ اﺟﻤاﻉ مشوﻗی است ،که ﺑرای پاسخ ﺑه پرسﺶﻫایی مانند اینکه »یﻚ پﮋوﻫشگاه
کارآفریﻦ ﭼه مشﺨﺼاتی دارد؟ و یا اینکه ﭼگونه میتوان پﮋوﻫشگاﻫی کارآفریﻦ داﺷت؟« از سازﺓ گرایﺶ
کارآفرینانه ﺑهره گرفت .اگرﭼه ﺑرای تﻌﻤیﻢ کارﺑرد سازﺓ گرایﺶ کارآفرینانه ﺑهﻋنوان یﻚ مشﺨﺼﺔ سازمانی
)وﺿﻌیت راﻫﺒردی سازمان( از زمینﺔ مادر و اﺻﻠی )کارآفرینی ﺷرکتی در ﺑنگاهﻫا( ﺑه زمینﺔ ﺟدید )کارآفرینی
دانشگاﻫی در پﮋوﻫشگاهﻫا( ،نیازمند تﻄﺒیﻖ ایﻦ مﻔهوﻡ ﺑا زمینﺔ ﺟدید است ).(Todorovic, et al, 2011
اندیشﻤندان مهﻢ ﺣوزﺓ کارآفرینی ﺷرکتی اتﻔاﻕ نﻈر دارند که گرایﺶ کارآفرینانه در زمینﺔ نﺤوه تﺄﺛیر و اﺑﻌاد

تشکیﻞدﻫنده کام ً
ﻼ واﺑﺴته ﺑه زمینﺔ سازمانی است و ﺣتی در ﺑنگاهﻫای ﺧﺼوﺻی نیﺰ ﭼگونگی ﻇهور گرایﺶ
کارآفرینانه از یﻚ ﺻنﻌت ﺑه ﺻنﻌت دیگر متﻔاوﺕ است ).(Miller, 2011
ﺧارﺝ از ﺣوزه ﺑنگاهﻫای ﺧﺼوﺻی ،ﺑررسی نﺤوﺓ ﻇهور گرایﺶ کارآفرینانه در سازمانﻫای ﻏیرانتﻔاﻋی و
دانشگاهﻫا ،ایﻦ موﺿوﻉ را تﺄیید میکند .ﺑهﻃور ﺧاﺹ ﺑرای گرایﺶ کارآفرینانه در دانشگاهﻫا ،ﭼهار ﺑﻌد ﺟدید
و متﻔاوﺕ ﺷناسایی ﺷده است .ﺑا مراﺟﻌه ﺑه واژگان ادﺑیاﺕ زمینهپذیری 4و تﺤﻠیﻞ ادﺑیاﺕ گرایﺶ کارآفرینانه،
میتوان ﺑا اﻃﻤینان گﻔت که ایﻦ مﻔهوﻡ ﺑهﺷدﺕ تﺤت تﺄﺛیر اﺑﻌاد زمینهای ﺻنﻌت ،ﺑازار ،سازمان ،ماﻟکیت و ﺷیوﺓ
مدیریت ﻗرار دارد و ﺑهﻫﻤیﻦ اﻋتﺒار ،انتﻈار میرود که ﺑﺴته ﺑه زمینﺔ مورد توﺟه پﮋوﻫﺶگر ،اﺑﻌاد تشکیﻞدﻫندﺓ
گرایﺶ کارآفرینانه و نﺤوﺓ اﺛرگذاری آنها ﺑر ﻋﻤﻠکرد سازمان متﻔاوﺕ ﺑاﺷد ).(Shaker, et al, 2014
پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ،ﺑهمنﻈور ﺷناسایی پیﺶنیازﻫای سازمانی ﻻزﻡ ﺑرای کارآفرینی دانشگاﻫی )وﺿﻌیت راﻫﺒردی
کارآفرینانه( 5در پﮋوﻫشگاهﻫای دوﻟتی واﺑﺴته ﺑه ﺻنﻌت انرژی در ایران )نﻔت و نیرو( از سازﺓ گرایﺶ
کارآفرینانه ﺑهره گرفته است .در ایﻦ راستا ،نﺨﺴت ﺑا تﻄﺒیﻖ سازﺓ گرایﺶ کارآفرینانه ﺑا زمینﺔ ﺟدید سازمانی،

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

ﻋﻤﻠکرد ماﻟی ﺑنگاه میﺷود و وﺟود گرایﺶ کارآفرینانه ﺑه مﻌنای کارآفریﻦ ﺑودن ﺑنگاه است ،اﺟﻤاﻉ ﻗاﺑﻞ
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مﻘیاسی ﺑرای سنجﺶ گرایﺶ کارآفرینانه پﮋوﻫشکدهﻫا ﻃراﺣی ﺷده و سﭙﺲ تﺄﺛیر گرایﺶ کارآفرینانه ﺑر
ﻋﻤﻠکرد ماﻟی  15پﮋوﻫشکده ﺑا رویکردی اﻗتﻀایی )تﺤت تﺄﺛیر ﻋوامﻞ مﺤیﻄی و ﻋوامﻞ درون سازمانی(
مورد ﺑررسی ﻗرار گرفته است .مهﻢتریﻦ 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 میﺑاﺷد.
ﻫﻤﭽنیﻦ ،ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑا ﺷناسایی راﻫکارﻫای راﻫﺒردی ﺑرای کارآفریﻦ کردن پﮋوﻫشکدهﻫا ،نکتهﻫای
سیاستی مهﻤی ﺑرای ادﺑیاﺕ کارآفرینی دانشگاﻫی ﺑه ﻫﻤراه دارد ،زیرا توﺿیﺤی ،ﻫرﭼند اﺑتدایی ،درﺑارﺓ
وﺿﻌیت راﻫﺒردی مﺴاﻋد کارآفرینی دانشگاﻫی اراﺋه مینﻤاید که از دیدگاه ﻋﻤﻠی ،ﺑرای سیاستگذاران ﺣوزﺓ
پﮋوﻫﺶ و فناوری ﺣاﺋﺰ اﻫﻤیت است .میتوان گﻔت که ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،مﺒانی اوﻟیه ﺑرای تﻌریﻒ مﻔهومی یﻚ
پﮋوﻫشگاه کارآفریﻦ را در اﺧتیار ﺟامﻌﺔ پﮋوﻫشی ﻗرار میدﻫد.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2گرایش کارآفرینانه
ﺑهﻃور کﻞ ،ﺑه مجﻤوﻉ فرآیند اتﺨاﺫ راﻫﺒرد و سﺒﻚ پرداﺧتﻦ یﻚ سازمان ﺑه فﻌاﻟیتﻫای کارآفرینانه ،گرایﺶ
کارآفرینانه گﻔته میﺷود ) .(Lumpkin & Dess, 1996ایﻦ سازه ﺑهﻋنوان مﻔهومی مهﻢ در کارآفرینی ،ﺑرای
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

ارزیاﺑی تﻤایﻞ سازمان ﺑه ﺧﻠﻖ فرﺻت و ﺑهرهﺑرداری از آن )مشارکت در فﻌاﻟیتﻫای کارآفرینانه( ،ﺑهکارگرفته
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ﺷده و ﺑه مﻌنی نوﻋی وﺿﻌیت راﻫﺒردی در سازمان است که منجر ﺑه مشارکت آن در فﻌاﻟیتﻫای کارآفرینانه
میﺷود ) .(Covin & Lumpkin, 2011وﺿﻌیت راﻫﺒردی کارآفرینانه در ﺑنگاهﻫا ﺑهوسیﻠﺔ مشارکت در
فﻌاﻟیتﻫای مﺨاﻃرهآمیﺰ ،پیشگامی و تﻤایﻞ ﺑه نوآوری نﻤایان میگردد .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 میتوان ﺷرکتﻫا را کارآفریﻦتر کرد؟ از
ﻟﺤاﻅ نﻈری ،سازﺓ گرایﺶ کارآفرینانه ،دست کﻢ ﺑه سه دﻟیﻞ در ادﺑیاﺕ کارآفرینی ﺷرکتی دارای اﻫﻤیت
فراوانی است ):(Covin, 2011

• نﻤایانگر آن است که کارآفریﻦ ﺑودن سازمان در ﺑنیادیتریﻦ سﻄﺢ ﭼه مﻌنایی دارد .ایﻦ سازه نشان
میدﻫد ﭼه ﻋوامﻠی ﺑرای اﻃﻼﻕ ﻋنوان کارآفریﻦ ﺑه یﻚ سازمان ﻻزﻡ است و کارآفرینی را نه ﺑه ﻋنوان
یﻚ کنﺶ منﻔرد و مجﺰا )که مﻤکﻦ است اتﻔاﻕ ﺑیﻔتد یا نیﻔتد( ،ﺑﻠکه ﺑهﻋنوان یﻚ مشﺨﺼﺔ سازمانی
که ﺑرﺧی سازمانﻫا ﺑهﺫاﺕ از آن ﺑرﺧوردارند ،ﺑه تﺼویر میکشد .ﺑناﺑرایﻦ گرایﺶ کارآفرینانه در ﻋﻤﻞ،
وﺿﻌیت راﻫﺒردی کﻠی سازمان را نشان میدﻫد.

• در ﻋﻤﻠیاتیسازی انجاﻡ ﺷده )مﻘیاﺱ سنجﺶ گرایﺶ کارآفرینانه( ،ایﻦ سازه متﻐیری پیوسته یا
مجﻤوﻋهای از متﻐیرﻫاست که مﻌرﻑ یﻚ یا ﭼند ﺑﻌد ﻫﺴتند .اﻫﻤیت ﻋﻤﻠی گرایﺶ کارآفرینانه
)ﺑﺴته ﺑه نوﻉ مﻔهوﻡسازی( در آن است که ماﻫیت کنﺶﻫای کارآفرینانﺔ مشاﻫده ﺷده از ﺑنگاﻫی ﺑه
ﺑنگاه دیگر میتواند ﺑﺴیار متﻐیر ﺑاﺷد و ایﻦ مﺴﺄﻟه ،مﻘایﺴﺔ مﻌنادار سﻄوﺡ کارآفرینی میان ﺑنگاهﻫای
مﺨتﻠﻒ را ﻏیرمﻤکﻦ ساﺧته است .در نتیجه ،وﺟود سازﺓ گرایﺶ کارآفرینانه ،مﻌیار مشترکی در اﺧتیار
پﮋوﻫﺶگران ﻗرار میدﻫد تا از ﻃریﻖ آن ،سﻄوﺡ کارآفرینی میان سازمانﻫای مﺨتﻠﻒ ،ﻗاﺑﻞ ارزیاﺑی
و مﻘایﺴه ﺷوند.

• فﻀای مﻔهومیرا پوﺷﺶ میدﻫد که ﺑا سایر پدیدهﻫای کارآفرینانه متﻤایﺰ است .ﺑاید توﺟه داﺷت که
گرایﺶ کارآفرینانه ،ﻋنوان دیگری ﺑرای مﻔهوﻡ فرﻫنﮓ کارآفرینانه نیﺴت و ﺑه یﻚ کنﺶ ساده و منﻔرد

مشاورﺓ فنی ،تجاریسازی ،ﺣﻞ مشکﻞ و توسﻌﺔ دانﺶ کارﺑردی را نیﺰ اراﺋه میکنند .ﺑرﺧﻼﻑ دانشگاهﻫا که

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

کارآفرینانه )مﺜ ً
ﻼ ﻋرﺿه یﻚ مﺤﺼوﻝ ﺟدید( نیﺰ نﻤیپردازد .در ﺣﻘیﻘت سازه گرایﺶ کارآفرینانه،

دانشگاهﻫا و پﮋوﻫشگاهﻫا ﻋرﺻﺔ وﻗوﻉ کارآفرینی دانشگاﻫی ﻫﺴتند .از ﻟﺤاﻅ نﻈری و ﺑراساﺱ دیدگاهﻫای

147

نﻤایانگر رفتارﻫای مشترﻙ میان ﺑنگاهﻫایی است که در کارآفرینی درگیر ﻫﺴتند و ایﻦ مﺴاﻟه از دیدگاه
ﻋﻤﻠی ﺑﺴیار مهﻢ است.
 -2-2کارآفرینی در پژوهشگاهها
مﺆسﺴهﻫای پﮋوﻫﺶ و فناوری )پﮋوﻫشگاهﻫا( ،سازمانﻫایی ﻫﺴتند که مﺴﺌوﻟیت انجاﻡ پﮋوﻫﺶ ،توسﻌه و
اراﺋﺔ ﺧدماﺕ مرتﺒﻂ ﺑا فناوری و نوآوری ﺑرای دوﻟت ،ﺻنایﻊ و یا سایر مشتریان را ﺑرﻋهده دارند .پﮋوﻫشگاهﻫا
در نﻈاﻡ مﻠی نوآوری کشورﻫا نﻘشی کﻠیدی ایﻔا میکنند .ایﻦ سازمانﻫا اگرﭼه ﺑر پﮋوﻫﺶﻫای کارﺑردی

متﻤرکﺰ ﻫﺴتند ،مﻌﻤوﻻً در کنار آن ،ﻃیﻒ وسیﻌی از ﺧدماﺕ تکﻤیﻠی در ﺣوزﺓ ﻋﻠﻢ ،فناوری و نوآوری ﺷامﻞ
نﻘﺶ دوگانﺔ اراﺋﺔ ﺧدماﺕ آموزﺷی و توﻟید دانﺶ را ﻫﻤﺰمان ایﻔا میکنند ،نﻘﺶ پﮋوﻫشگاهﻫا مﻌﻤوﻻً اراﺋﺔ
ﺧدماﺕ ﻋﻠﻤی ،فنی و نوآوری ﺑه ﺑﺨﺶﻫای دوﻟتی و ﺧﺼوﺻی میﺑاﺷد و در نتیجه ،نﻘﺶ آنها ﺑهﻋنوان
سازمانﻫای واسﻄهای پﻞگونه در ارتﺒاﻁ ﺑا کارﺑردی کردن و استﻔاده از دانﺶ و مﻌﻤوﻻً در راستای تﻌﻘیﺐ

اﻫداﻑ کﻼن و سیاست مﻠی ﺑرای ﺣﻤایت از توسﻌﺔ توان ﺻنﻌتی تﻌریﻒ میﺷود ).(Alemán, et al, 2010

مﻌﻤوﻻً پﮋوﻫشگاهﻫا ﺑهﻋﻠت ﻋدﻡ ارتﺒاﻁ ﺑا ﺻنﻌت که منجر ﺑه ناتوانﻲ آنها در ﺷناﺧت نیازﻫاﻱ ﺻنﻌت و
ﻫﻤﭽنیﻦ ﻋدﻡ توانایﻲ آنها در تجارﻱسازﻱ دستاوردﻫاﻱ فناورانه میگردد ،مورد انتﻘاد ﻗرار میگیرند و ایﻦ
ﻋدﻡ ارتﺒاﻁ ﺑا ﺻنﻌت ﺑاﻋﺚ ﺷده است که ایﻦ سازمانﻫا از نﻈر رفتارﻱ ﺑه فﻌاﻟیتﻫایﻲ که از نﻈر ماﻫیت
نﺰدیﻚتر ﺑه دانشگاه است تﻤایﻞ ﺑیشتر و ﺑه فﻌاﻟیتﻫاﻱ نﺰدیﻚ ﺑه ﺻنﻌت ،تﻤایﻞ کﻤترﻱ داﺷته ﺑاﺷند.

مﺨتﻠﻒ نﺴﺒت ﺑه پدیدﺓ کارآفرینی ،پﮋوﻫشگران کارآفرینی دانشگاﻫی را میتوان از ﺑاﺑت تﻌریﻔی که از
کارآفرینی دانشگاﻫی اراﺋه میدﻫند ،در سه گروه کﻠی زیر ﻗرار داد ):(Cantaragiu, 2012
• تﻌریﻒﻫای تجاری :ایﻦ گروه ،کارآفرینی دانشگاﻫی را تنها در ایجاد کﺴﺐوکارﻫای سودآور ﺑا استﻔاده
از داراییﻫای فکری )فروش ﻟیﺴانﺲ( و تﺄسیﺲ ﺷرکتﻫای اﻗﻤاری تﻌریﻒ میکنند و ﻋﻤ ً
ﻼ ایﻦ

موﺿوﻉ را نادیده میگیرند که امکان کﺴﺐ درآمد از سایر روشﻫای انتﻘاﻝ دانﺶ نیﺰ وﺟود دارد.
• تﻌریﻒﻫای انتﻘاﻝ دانﺶ :نویﺴندگانی که کارآفرینی دانشگاﻫی را وسیﻠهای ﺑرای انتﻘاﻝ دانﺶ از
مﺤیﻂ دانشگاﻫی ﺑه ﺑازار میدانند ،تﻌریﻒ ﺧود را ﺑهنﺤوی گﺴترش میدﻫند که تﻤامی ارتﺒاﻃاﺕ
مﺤیﻂ دانشگاﻫی ﺑا ﺻنﻌت که مﺒنایی ﺑرای ﺧﻠﻖ ارزش پوﻟی ﻫﺴتند را درﺑرگیرد .در ایﻦ پارادایﻢ،
میتوان دو نوﻉ فﻌاﻟیت کارآفرینانﺔ دانشگاﻫی سﺨت و نرﻡ را تﻌریﻒ نﻤود :ﺑه آن گروه از فﻌاﻟیتﻫای
کارآفرینانه که نتایﺞ مﺤﺴوﺱ دارند ،سﺨت اﻃﻼﻕ میﺷود )فﻌاﻟیتﻫایی مانند فروش ﻟیﺴانﺲ،

تﺄسیﺲ ﺷرکتﻫای دانﺶﺑنیان اﻗﻤاری که ماﻫیت ًا کارآفرینانه ﻫﺴتند و گاﻫی ﺑا نﻘﺶ سنتی پذیرفته ﺷده
ﺑرای مﺤیﻂ دانشگاﻫی دﭼار تﻀاد میﺷوند( .فﻌاﻟیتﻫایی مانند ﺟذﺏ ﺑودﺟه پﮋوﻫشی ،ﻗراردادﻫای
پﮋوﻫشی و  ...که در فرﻫنﮓ دانشگاﻫی پذیرفته ﺷدهتر ﻫﺴتند را میتوان فﻌاﻟیتﻫای نرﻡ کارآفرینانه
ﻗﻠﻤداد نﻤود که در تﻌریﻒﻫای تجاری ﺑه کﻠی نادیده گرفته میﺷوند.
• تﻌریﻒﻫای ﺧﻠﻖ ارزش :ﺟریان سوﻡ ،کارآفرینی دانشگاﻫی را ﺑهمﻌنای ﺧﻠﻖ ارزش اﺟتﻤاﻋی میداند؛
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

ﺑدون اینکه ﻟﺰوم ًا ﺑر ارزش پوﻟی فﻌاﻟیتﻫای کارآفرینانه تﺄکید داﺷته ﺑاﺷد.

ساﺑﻘﺔ پﮋوﻫﺶ ﺑر روی موﺿوﻉ گرایﺶ کارآفرینانه ﺑه ﭼند دﻫه میرسد و ﺑﺴیاری میﻠر 6را ﺑهﻋنوان نﺨﺴتیﻦ
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فردی که ایﻦ سازه را ﺑه ادﺑیاﺕ پﮋوﻫشی وارد کرد ،میﺷناسند .در پﮋوﻫﺶﻫای تجرﺑی متﻌدد نشان داده

در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،ﺑا اتﺨاﺫ دیدگاﻫی وسیﻊ و مد نﻈر ﻗراردادن تﻌریﻒﻫای مرﺑوﻁ ﺑه انتﻘاﻝ دانﺶ ،کارآفرینی
در پﮋوﻫشگاه را ﺑه مﻌنی »ﺑهرهﺑرداری از دانﺶ و تﺨﺼﺺ موﺟود در سازمان ﺑرای کﺴﺐ منﻔﻌت پوﻟی و
ﺑهﺻورﺕ ﺧﻼﺻه ،ﺧﻠﻖ ارزش اﻗتﺼادی ﺑرای سازمان از ﻃریﻖ ﺑهکارگیری دستاوردﻫای فناورانه و پﮋوﻫشی«
در نﻈر گرفته ﺷده است .ایﻦ تﻌریﻒ ،امکان ﺟﺴتجوی تﺄﺛیر و نتیجﺔ مشارکت پﮋوﻫشکدهﻫا و پﮋوﻫشگاهﻫا
در کارآفرینی دانشگاﻫی در ﻋﻤﻠکرد ماﻟی آنها را فراﻫﻢ میکند.

 -3پیشینه پژوهش
 -1-3گرایش کارآفرینانه

ﺷده است که گرایﺶ کارآفرینانه یﻚ پیﺶﺑینیکنندﺓ مهﻢ ﻋﻤﻠکرد ﺑنگاه است ) .(Rauch et al, 2009امروزه
سازه گرایﺶ کارآفرینانه ﺑهﺻورﺕ گﺴترده ﺑهﻋنوان اﺑﺰاری ﺑرای ارزیاﺑی میﺰان کارآفریﻦ ﺑودن ﺑنگاهﻫا
مورد پذیرش ﻗرار گرفته است و مﻄاﻟﻌاﺕ متﻌدد ،راﺑﻄﺔ مﺜﺒتی میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ﺑنگاهﻫا
یافتهاند .پﮋوﻫشگران ،ﺑارﻫا از ایﻦ سازه ﺑرای اندازهگیری میﺰان گرایﺶ کارآفرینانه ﺑنگاهﻫا استﻔاده کرده و
نتیجه گرفتهاند که ایﻦ مﻘیاﺱ ﺑهﺧوﺑی میتواند ﻋﻤﻠکرد سازمان را ﺑهویﮋه در مﺤیﻂﻫای نامﺴاﻋد پیﺶﺑینی
نﻤاید ) .(Covin & Slevin, 1989, 1991, 2011در نتیجه ،اندازهگیری گرایﺶ کارآفرینانه ،اﻫﻤیت ویﮋهای
ﺑرای ﺑنگاهﻫا و سازمانﻫایی مانند سرمایهگذاران ﺧﻄرپذیر ،ﺑانﻚﻫای سرمایهگذار و ﺣتی دوﻟتﻫا دارد.

ﺑرای سنجﺶ سﻄﺢ گرایﺶ کارآفرینانه ،مشارکتﻫای تجرﺑی ﻋﻤدت ًا از مﻘیاسی ﺑهناﻡ وﺿﻌیت راﻫﺒردی
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ﺑر مﺒنای سه ﺑﻌد نوآوری ،ﺧﻄرپذیری و پیشگامی استﻔاده میکنند که در مراﺟﻊ از آن ﺑا ﻋنوان مﻘیاﺱ
و دِﺱ ،(1996) 8اﺑﻌاد اﺻﻠی سهگانه را ﺑا دو ﺑﻌد دیگر استﻘﻼﻝ کاری و رﻗاﺑت تهاﺟﻤی تﻘویت کردند؛ در
نتیجه ،مﻘیاﺱ تﻘویتﺷدﺓ گرایﺶ کارآفرینانه متشکﻞ از  14پرسﺶ ﺑرای سنجﺶ  5ﺑﻌد گرایﺶ کارآفرینانه
ایجاد گردید ) .(Leyerer, 2012در سه دﻫﺔ گذﺷته ،پﮋوﻫﺶ ﺑر روی گرایﺶ کارآفرینانه ﻋﻤدت ًا در ﺣوزﺓ
ﺷرکتﻫای ﺧﺼوﺻی )ﺑنگاهﻫا( ﺑوده است و اگرﭼه توافﻖ ﻗاﺑﻞ مﻼﺣﻈهای ﺑرروی اﺑﻌاد ﺑنیادیﻦ آن در
سازمانﻫای تجاری وﺟود دارد ،اما اینکه استﻔاده از ایﻦ مﻔهوﻡ ،در سایر زمینهﻫای سازمانی و نتایﺞ ﺑه-

دستآمده در ادﺑیاﺕ کارآفرینی ﺷرکتی را تا ﭼه اندازه میتوان ﺑه سایر زمینهﻫای سازمانی مﺨﺼوﺻ ًا
سازمانﻫای ﻏیرانتﻔاﻋی و یا دوﻟتی )مانند دانشگاهﻫا و پﮋوﻫشگاهﻫا( تﻌﻤیﻢ داد ،تا اندازﺓ زیادی ناﺷناﺧته ﺑاﻗی
مانده است .ﺑدیهی است که سازمانﻫای مﺨتﻠﻒ در اﻫدافی که اتﺨاﺫ راﻫﺒرد را تﺤت تﺄﺛیر ﻗرار میدﻫند،
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 میﺑاﺷد
و تشکیﻚ در امکان ﺑهکارگیری مﻘیاﺱ اﺻﻠی گرایﺶ کارآفرینانه در سایر زمینهﻫای سازمانی )ﺑهویﮋه موارد
متﻔاوتی مانند سازمانﻫای دوﻟتی و ﻏیرانتﻔاﻋی( کام ً
ﻼ ﺑجا میﺑاﺷد ) .(Todorovic, 2005در واﻗﻊ ،اگرﭼه
پﮋوﻫﺶگران ،گرایﺶ کارآفرینانه را ﺑهﻋنوان اﺑﺰار پﮋوﻫﺶ در ﺑﺴیاری از زمینهﻫای سازمانی ﺑهکارگرفتهاند،
اما ایﻦ مﻘیاﺱ را ﺑهندرﺕ ﺑا زمینﺔ سازمانی تﻄﺒیﻖ دادهاند تا نﻤایانگر گونهﻫای مﺨتﻠﻒ کارآفرینی در ایﻦ
سازمانﻫا ﺑاﺷد .ﺑدون تﻄﺒیﻖ مﻘیاﺱ گرایﺶ کارآفرینانه ﺑا زمینﺔ سازمانی ،پﮋوﻫﺶگران ﻗادر ﺑه ﺷناسایی
اﺷکاﻝ ﺧاﺹ کارآفرینی در زمینهﻫای مﺨتﻠﻒ نیﺴت و تنها ﺑﺨشی از پدیدﺓ مد نﻈر ﺧود را ارزیاﺑی
میکنند ) .(Morris, et al, 2011یﻚ نﻤونﺔ ﺷایان توﺟه از تﻄﺒیﻖ سازﺓ گرایﺶ کارآفرینانه ﺑا زمینﺔ سازمانی،

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

اﺻﻠی یاد میﺷود .ایﻦ مﻘیاﺱ ،از  9موﻟﻔه ﺑرای سنجﺶ اﺑﻌاد گرایﺶ کارآفرینانه استﻔاده میکند .ﻻمﭙکیﻦ
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اﻗداﻡ گروﻫی از پﮋوﻫﺶگران آمریکایی ﺑرای توسﻌﺔ مﻘیاسی ﺟهت ارزیاﺑی گرایﺶ کارآفرینانه واﺣدﻫای
دانشگاﻫی ﺑوده است .گرایﺶ کارآفرینانه واﺣدﻫای دانشگاﻫی از  4ﺑﻌد تﺤرﻙ پﮋوﻫشی ،نامتﻌارﻑ ﺑودن،
ﻫﻤکاری ﺑا ﺻنﻌت و سیاستﻫای دانشگاه 9تشکیﻞ میﺷود .در ﺑررسی ارتﺒاﻁ ایﻦ گرایﺶ ﺑا ﻋﻤﻠکرد
واﺣدﻫای دانشگاﻫی ،مشاﻫده ﺷده است که گرایﺶ کارآفرینانه در پیﺶﺑینی فﻌاﻟیتﻫای تجاریسازی
واﺣدﻫای دانشگاﻫی )ایجاد ﺷرکتﻫای اﻗﻤاری و گواﻫی ﺛﺒت اﺧتراﻉ( موفﻖ است و ﺑا تﺄسیﺲ ﺷرکتﻫای
اﻗﻤاری ارتﺒاﻁ ﺑﺴیار ﻗوی دارد ).(Todorovic et al, 2011
ﺻرﻑنﻈر از زمینه ،اگرﭼه یافتهﻫای اکﺜر پﮋوﻫﺶﻫا وﺟود راﺑﻄﺔ مﺜﺒت میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد
سازمان را تﺄیید میکنند ،ﺑرﺧی مﻄاﻟﻌاﺕ ﭼنیﻦ نتیجهای را ﻗﻄﻌی نﻤیدانند و ﺣتی ﺑرﺧی از پﮋوﻫﺶﻫا ایﻦ
راﺑﻄه را منﻔی ارزیاﺑی میکنند .ﺑناﺑرایﻦ ،آیا گرایﺶ کارآفرینانه ﻫﻤیشه یﻚ گرایﺶ راﻫﺒردی درست است؟
یا راﺑﻄﺔ گرایﺶ کارآفرینانه ﺑا ﻋﻤﻠکرد ،پیﭽیدهتر از آن است که در ﺑرﺧی مﻄاﻟﻌاﺕ تﺼور میﺷود؟ تاکنون
در پﮋوﻫﺶﻫای گرایﺶ کارآفرینانه ﻋﻤدت ًا از دو روش استﻔاده ﺷده است ):(Walshok & Shapiro, 2014
 -1مدﻝ تﺄﺛیر ﻋﻤومی :ﺑا ایﻦ فرﺽ که گرایﺶ کارآفرینانه ﻫﻤیشه ﺑرای ﻋﻤﻠکرد مﻔید است.
 -2مدﻝﻫای اﻗتﻀایی :درﻙ ﺑرﻫﻢکنﺶ میان گرایﺶ کارآفرینانه و مشﺨﺼاﺕ مﺤیﻂ ﺑیرونی و یا میان
گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋوامﻞ درونی سازمان.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

در ﺑررسی راﺑﻄه میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ،درﻙ ماﻫیت ﭼند ﺑﻌدی سازﺓ ﻋﻤﻠکرد نﻘشی اساسی
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دارد و ﺑاید توﺟه داﺷت که فﻌاﻟیتﻫای کارآفرینانه ،گاﻫی اوﻗاﺕ ﺑرﺧی از اﺑﻌاد ﻋﻤﻠکرد را تﻘویت و ﺑرﺧی
دیگر را تﻀﻌیﻒ میکنند .ﻋﻤﻠکرد ،یﻚ سازه ﭼند ﺑﻌدی است و راﺑﻄه میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد،
ﺑﺴتگی ﺑه نشانگرﻫایی دارد که ﺑرای ارزیاﺑی ﻋﻤﻠکرد ﺑهکار گرفته میﺷوند .اگر ﭼه در ادﺑیاﺕ گرایﺶ
کارآفرینانه ،گﺴترﺓ وسیﻌی از نشانگرﻫا ﺑرای ارزیاﺑی ﻋﻤﻠکرد سازمانﻫا ﺑهکار گرفته ﺷده است ،ﻫﻤواره تﻤایﺰ
مشﺨﺼی میان ﺷاﺧﺺﻫای 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 ﺟنﺒهﻫای ماﻟی ﻋﻤﻠکرد میﺑاﺷد و راﺑﻄه میان
سازﺓ گرایﺶ کارآفرینانه و اﻫداﻑ ﻏیرماﻟی نامشﺨﺺ است؛ ﺑهﻃوریکه میتوان گﻔت تﺄﺛیر مﺴتﻘیﻢ گرایﺶ
کارآفرینانه ﺑر اﻫداﻑ ﻏیرماﻟی ناﭼیﺰ است ) .(Rauch, et al, 2009نکتﺔ آﺧر اینکه گرایﺶ کارآفرینانه یﻚ
پدیدﺓ رفتاری در سﻄﺢ سازمان و ﺑه ﺑیان دﻗیﻖتر ،پدیدهای در سﻄﺢ واﺣد کﺴﺐوکار است.
 -2-3کارآفرینی در پژوهشگاهها
از ﻟﺤاﻅ تاریﺨی ،یکﻲ از مهﻢتریﻦ دﻻیﻞ ﻋدﻡ ارتﺒاﻁ پﮋوﻫشگاهﻫا ﺑا ﺻنﻌت و تﻤایﻞ ﺑیشتر ﺑراﻱ انجاﻡ فﻌاﻟیتﻫاﻱ

نﺰدیﻚتر ﺑه دانشگاهﻫا ،تﺄمیﻦ کﻞ ﺑودﺟﺔ ایﻦ سازمانﻫا از ﻃریﻖ مناﺑﻊ دوﻟتﻲ و ﻋﻤومﻲ ﺑوده است .اﺧیراً،
سیاستﻫاﻱ اﺻﻼﺣﻲ دوﻟتﻫا ،پﮋوﻫشگاهﻫا را مجﺒور ﺑه تﺄمیﻦ ﺑﺨشﻲ از مﺨارﺝ ﺧود از ﻃریﻖ ﻋﻘد ﻗرارداد ﺑا
ﺻنﻌت و انجاﻡ پروژهﻫاﻱ پﮋوﻫشﻲ )تﻘاﺿا مﺤور( ﺑراﻱ ﺻنﻌت نﻤوده است ) .(Alemán et al, 2010امروزه،
مﺆسﺴهﻫای پﮋوﻫشی در سراسر ﺟهان ﺑا فشار فﺰایندهای ﺑرای ﻫدایت تﺤﻘیﻖوتوسﻌه ﺑه سﻤت اﻫداﻑ کارﺑردی
و نﻤایﺶ نتایﺞ ﻋﻤﻠی ﺻرﻑ ﺑودﺟهﻫای دوﻟتی ﺑرای تﺤﻘیﻖوتوسﻌه ﻗرار گرفته است )(Rothaermel et al, 2007
و ﻫﻤگان از پﮋوﻫشگاهﻫا انتﻈار دارند که کارآفریﻦتر ﺷوند ).(Todorovic et al, 2011

در پﮋوﻫﺶﻫای فراوان مرتﺒﻂ ﺑا کارآفرینی دانشگاﻫی ایﻦ پدیده ،ﻋﻤدت ًا از ﺟنﺒهﻫایی 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 فﻌاﻟیتﻫای کارآفرینانه مﺴاﻋد میسازد )و نیﺰ ﭼگونگﻲ اتﺨاﺫ ایﻦ
راﻫﺒردی مﺴاﻋد ﺑرای پرداﺧتﻦ ﺑه کارآفرینی دانشگاﻫی وﺟود دارد ) .(Carrick, 2014در ایﻦ مﻄاﻟﻌه،
کارآفرینی دانشگاﻫی ﺑهﻋنوان یﻚ کنﺶ مجﺰا مد نﻈر نیﺴت و تﻤرکﺰ پﮋوﻫﺶ ﺑرروی ﺷناسایی راﻫﺒردی
ﻗرار دارد که منجر ﺑه مشارکت واﺣدﻫای پﮋوﻫشی در کارآفرینی دانشگاﻫی میﺷود .ﺑا توﺟه ﺑه اینکه ﺑه
مجﻤوﻋه فرآیند اتﺨاﺫ راﻫﺒرد و سﺒﻚ پرداﺧتﻦ سازمان ﺑه فﻌاﻟیتﻫای کارآفرینانه ،گرایﺶ کارآفرینانه اﻃﻼﻕ
میﺷود ،ایﻦ پﮋوﻫﺶ از مﻔاﻫیﻢ ادﺑیاﺕ گرایﺶ کارآفرینانه ﺑرای ﺷناسایی وﺿﻌیت راﻫﺒردی کارآفرینانه در
پﮋوﻫشگاهﻫا که منجر ﺑه مشارکت واﺣدﻫای پﮋوﻫشی در کارآفرینی دانشگاﻫی میﺷود 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
ﺑهگونهای ﺑود که پﮋوﻫﺶﻫا ﺑا ﻫدﻑ ﺑهرهﺑرداری اﻗتﺼادی ﻃراﺣی نﻤیﺷدند و ﭼنیﻦ ﻫدفی ﺑهندرﺕ در
پﮋوﻫﺶﻫا مد نﻈر ﻗرار میگرفت .در نتیجه ،نیاز اﺟتﻤاﻋی و تﻘاﺿای ﺑازار )در اینجا ﺻنﻌت مﻠی( ﺑهندرﺕ
نیروی مﺤرکﺔ پﮋوﻫﺶ و توسﻌﺔ فناوری ﺑوده و ﺑهرهﺑرداری از داراییﻫای فکری توﻟید ﺷده در سازمانﻫای
پﮋوﻫشی واﺑﺴته ﺑه دوﻟت ،ﺑهمیﺰان اندﻙ مورد توﺟه ﻗرار داﺷته است )ﻗناتﻲ.(1389 ،
ﺑا روﺷﻦﺷدن اﻫﻤیت دانﺶ در توسﻌﺔ اﻗتﺼادی پایدار ﺟوامﻊ )ﺑهویﮋه در کشورﻫای درﺣاﻝ توسﻌه( ،موﺿوﻉ
کارآفرینی دانشگاﻫی ﺑهﻋنوان ﺑﺨﺶ مهﻤی از کارآفرینی دانﺶﺑنیان و راﻫکاری ﺑرای افﺰایﺶ رﻗاﺑتپذیری
ﺻنایﻊ مﻠی و توسﻌﺔ اﻗتﺼادی )اﻗتﺼاد دانﺶﺑنیان( مورد توﺟه مﺴﺌوﻻن اﺟرایی دوﻟت ایران ﻗرار گرفته است
)ناﻇﻤان و اسﻼمﻲفر.(1389 ،
ماﻫیت دوﻟتی اﻗتﺼاد ایران اﻗتﻀا میکند که ﭼاﻟﺶﻫای ﺑهرهﺑرداری از دستاوردﻫای دانشگاﻫی در کشور ما

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

وﺿﻌیت راﻫﺒردی و نتایﺞ آن( ،ﭼندان مورد توﺟه ﻗرار نگرفته است؛ از ایﻦرو ،دانﺶ اندکی درﺑارﺓ وﺿﻌیت
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ﺑا آنﭽه که در ﺟهان توسﻌهیافته )اﻗتﺼاد ﺑازار آزاد( ﺷاﻫد آن ﻫﺴتیﻢ ،متﻔاوﺕ ﺑاﺷد .ﻫﻤﺰمان ،ایﻦ مﺴاﻟه در
ﺣوزهﻫایی که تنها یﻚ مشتری )دوﻟت( ﺑرای آن وﺟود دارد )مانند ﺻنﻌت انرژی( ﺑﻐرنﺞتر است .ﺻنﻌت
انرژی در ایران )نﻔت و نیرو( ﺑهﻋنوان مﺤرﻙ اﺻﻠی اﻗتﺼاد کشور و ماﻫیت زیرﺑنایی آن ،اﻫﻤیتی راﻫﺒردی
دارد و پﮋوﻫشگاهﻫای واﺑﺴته ﺑه ایﻦ ﺻنﻌت ﻫﻤواره در سﻄﺢ کشور سرآمد ﺑودهاند .ایﻦ پﮋوﻫشگاهﻫا در
دﻫﺔ گذﺷته تﻐییراﺕ زیادی ﻫﻢ از ﺑاﺑت نﺤوه تﺄمیﻦ ﺑودﺟه و ﻫﻢ از ﺑاﺑت انتﻈاراﺕ فﺰاینده مﻘاماﺕ ،تجرﺑه
نﻤوده و ﺑهتدریﺞ و ﺑا درﺟهﻫای مﺨتﻠﻒ ﺑه سﻤت پﮋوﻫﺶ ﺑرای ﺻنﻌت ،انتﻘاﻝ ،ﺟذﺏ و تجاریسازی
فناوری ﺣرکت کردهاند )موسایی1389 ،؛ ﺑندریان .(1384،1393 ،در مﻄاﻟﻌﺔ رفتار پﮋوﻫشگاهﻫای دوﻟتی
واﺑﺴته ﺑه ﺻنﻌت انرژی ایران و روند تکامﻠﻲ آنها ،سه دوره ﻗاﺑﻞ ﺷناسایی است (1 :پﮋوﻫﺶ ﺑرای پﮋوﻫﺶ،
 (2تجاریسازی دستاوردﻫا و  (3زنجیرﺓ تجاریسازی .اگرﭼه ایﻦ پﮋوﻫشگاهﻫا ﻫنوز ﺑهﻃور کامﻞ موفﻖ ﺑه
پیادهسازی زنجیرﺓ تجاریسازی نشدهاند ،رﺷد فﻌاﻟیتﻫای مﺨتﻠﻒ مرتﺒﻂ ﺑا تجاریسازی در آنها ﺑا توﺟه
ﺑه تﺄکید وزارتﺨانهﻫای نﻔت و نیرو ﺑر اﻫﻤیت ﺧﻠﻖ ارزش اﻗتﺼادی از تﺤﻘیﻖ و توسﻌه ﻗاﺑﻞ انکار نیﺴت؛
ﺑهﻃورﻱکه ایﻦ پﮋوﻫشگاهﻫا ﻃی یﻚ دﻫﺔ گذﺷته فاﺻﻠﺔ زیادی ﺑا دورﺓ اوﻝ فﻌاﻟیتﻫای ﺧود )پﮋوﻫﺶ
ﺻرﻑ ﺑرای ﺷرکت مﻠی نﻔت یا وزارﺕ نیرو( گرفته و ﺑه ویﮋه در ساﻟیان اﺧیر گاﻡﻫای ﺑﻠندی در ایﻦ زمینه
ﺑرداﺷتهاند )میﻘانینﮋاد .(1391 ،ﺑه پیروی از پﮋوﻫﺶﻫای انجاﻡ ﺷده در سایر کشورﻫا ،تﺤﻘیﻘاﺕ انجاﻡﺷده
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

درﺑارﺓ ارزشآفرینی پﮋوﻫشگاهﻫای ایران از نتایﺞ تﺤﻘیﻖوتوسﻌه ،ﻋﻤدت ًا ﺑرروی فرآیند تجاریسازی متﻤرکﺰ

)مﺜ ً
ﻼ تجاریسازی فناوری( ﺑه فرآیندﻫایی مﻌﻄوﻑ ﺷده است که در مجﻤوﻉ ،ﺷرایﻂ را ﺑرای فﻌاﻟیتﻫای
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کارآفرینانﺔ سازمان مﺴاﻋد میسازند .ﺟامﻌﺔ آماری ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،پﮋوﻫشکدهﻫای واﺑﺴته ﺑه پﮋوﻫشگاهﻫای

ﺑوده است که از آن ﺟﻤﻠه میتوان ﺑه اراﺋﺔ اﻟگوی ﺟامﻊ تجاریسازی فناوری در پﮋوﻫشگاهﻫای دوﻟتی ایران
)گودرزی ،(1392،1390 ،اراﺋﺔ مدﻝ ﺑومی ﺑرای تجاریسازی فناوری در کشور )ﺑندریان (1393،و ﻋوامﻞ
مﺆﺛر ﺑر تجاریسازی فناوری در پﮋوﻫشگاهﻫای دوﻟتی)میﻘانینﮋاد (1391 ،اﺷاره نﻤود.
ایﻦ پﮋوﻫﺶﻫا و ﺑﺴیاری از موارد مشاﺑه در ایران و ﺟهان ،ﻋﻤدت ًا ﺑر سازوکارﻫای اﺟرایی و ﻋوامﻞ مﺆﺛر
ﺑر تجاریسازی تﻤرکﺰ داﺷته و ﺑه فرآیند اتﺨاﺫ و پیادهسازی راﻫﺒرد در سازمان نﭙرداﺧتهاند .در ﺿﻤﻦ ﺑاید
توﺟه داﺷت که تجاریسازی فناوری ،تنها یکی از اﺑﻌاد تشکیﻞدﻫندﺓ کارآفرینی دانشگاﻫی )در مﻌنای
گﺴترده( است و ﺑﺴیاری از ﺷیوهﻫای کﺴﺐ درآمد از دانﺶ و تﺨﺼﺺ موﺟود نﺰد سازمان پﮋوﻫشی را در
ﺑر نﻤیگیرد .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

دوﻟتی ﺻنﻌت انرژی ایران انتﺨاﺏ ﺷده از ایﻦرو ،نتایﺞ آن ،اﺷارهﻫای سیاستی ﻗاﺑﻞ توﺟهی ﺑرای مدیران و
متوﻟیان امر پﮋوﻫﺶ و فناوری ﺑرای ﻫدایت فﻌاﻟیتﻫای 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
ﺑهکارگیری فناوریﻫای ﺟدید )ایجاد ﺷده توسﻂ پﮋوﻫشگاهﻫاﻱ واﺑﺴته ﺑه ﺻنﻌت انرژی یا انتﻘاﻝ یافته از
ﺧارﺝ( در کشور است .ﺑا توﺟه ﺑه ﭼاﻟﺶﻫای ﺟدّ ی پیﺶ روی ﺻنﻌت انرژی کشور و نیاز ﺑه استﻔاده ﺑهینﺔ
فناوریﻫای روز دنیا ﺑرای ﺣﻔﻆ و ارتﻘاء توان توﻟیدﻱ کشور)نﻔت و ﺑرﻕ( ،پﮋوﻫﺶ اﺧیر گامی ﻫرﭼند کوتاه
در راستای اﺻﻼﺡ نﻘﺶ پﮋوﻫشگاهﻫای واﺑﺴته ﺑه ایﻦ ﺻنﻌت ﺑه ﺷﻤار مﻲآید.

ﭼارﭼوﺏ مﻔهومی پﮋوﻫﺶ ﺑرگرفته از ادﺑیاﺕ گرایﺶ کارآفرینانه در ﺷکﻞ ) (1نشان داده ﺷده است که در
آن ،تﺄﺛیر گرایﺶ کارآفرینانه ﺑر ﻋﻤﻠکرد ،توسﻂ ﻋوامﻞ مﺤیﻄی و ﻋوامﻞ درونسازمانی تﻌدیﻞ میﺷود .ﺑا
توﺟه ﺑه اینکه پﮋوﻫشگاهﻫای دوﻟتی ﻋﻤوم ًا ﺫینﻔﻌان گوناگون ﺑا توﻗﻌاﺕ متﻔاوﺕ دارند ،ﻋﻤﻠکرد کﻠی آنها
ﺣاوی ﻋناﺻری فراتر از ﻋﻤﻠکرد ماﻟی است و ﻋناﺻر دیگری را نیﺰ ﺷامﻞ میﺷود .ﺑه ﻫﻤیﻦ دﻟیﻞ ،در ایﻦ
ﭼارﭼوﺏ ،ﻋﻤﻠکرد ﺑه دو ﺑﺨﺶ ﺷاﺧﺺﻫای ماﻟی و ﻏیرماﻟی تﻘﺴیﻢ ﺷده است .ایﻦ تﻘﺴیﻢﺑندی مرسوﻡ
در ادﺑیاﺕ گرایﺶ کارآفرینانه ،ناﺷی از ایﻦ ﺣﻘیﻘت است که ادﻋای وﺟود راﺑﻄه میان گرایﺶ کارآفرینانه و
ﻋﻤﻠکرد ،ﻫﻤواره ناﻇر ﺑه ﺟنﺒهﻫای ماﻟی ﻋﻤﻠکرد میﺑاﺷد و راﺑﻄﺔ مﺴتﻘیﻢ میان گرایﺶ کارآفرینانه و اﻫداﻑ
ﻏیرماﻟی ناﭼیﺰ ﻋنوان ﺷده است ).(Rauch et al, 2009
ﺑا توﺟه ﺑه اینکه گرایﺶ کارآفرینانه ،یﻚ پدیده در سﻄﺢ سازمان و ﺑه ﺑیان دﻗیﻖتر ،پدیدهای در سﻄﺢ واﺣد
کﺴﺐوکار است.
پﮋوﻫشکدهﻫای واﻗﻊ در پﮋوﻫشگاهﻫای ﻫدﻑ ﺑهﻋنوان واﺣد تﺤﻠیﻞ انتﺨاﺏ ﺷدهاند ،زیرا ﻫریﻚ ﻋﻤﻠکرد
ماﻟی منﺤﺼر ﺑهفرد و ﺟداگانهای دارند که ﺑراساﺱ آن ارزیاﺑی میﺷوند .ﺑا توﺟه ﺑه ماموریت پﮋوﻫشگاهﻫای
دوﻟتی ،ایﻦ پﮋوﻫشکدهﻫا ﺑرای کﺴﺐ درآمد ﺑه کشﻒ و ﺧﻠﻖ فرﺻتﻫای فناورانه و ﺑهرهﺑرداری از آنها
میپردازند و ﺑﺨشی از ﺑودﺟﺔ ساﻻنه ﺧود را تﺄمیﻦ میکنند که در ﻋﻤﻠکرد ماﻟی ساﻻنﺔ آنها منﻌکﺲ میﺷود.
ﭼنانﭽه گرایﺶ کارآفرینانه را ﻋامﻞ مﺆﺛر در پرداﺧتﻦ ﺑه کارآفرینی دانشگاﻫی و کﺴﺐ درآمد از دانﺶ
و فناوری در نﻈر گرفته ﺷود ،انتﻈار میرود که پﮋوﻫشکدهﻫای کارآفریﻦ ﻋﻤﻠکرد ماﻟی ﺑرتری نﺴﺒت ﺑه
ﻫﻤتایان ﺧود داﺷته ﺑاﺷند .فرﺿیهﻫای مورد ﺑررسی در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﻋﺒارتند از:

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

 -4چارچوب مفهومیو فرضیههای پژوهش
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عوامل سازمانی
سیاست پژوهشگاه
(تشویق ،تسهیل)

عوامل درون سازمانی

(سبک مدیریت ،فرهنگ سازمانی)

گرایش کارآفرینانه
عملکرد

سیاستها/روشها

شاخص مالی

فرآیندها/رویهها

شاخصهای غیر مالی

رفتارها/کنشها

عوامل محیطی

(مشخصات صنعت ،دهش محیط)

شکل(:)1چارچوبمفهومیپژوهششاملعواملتعدیلکنندۀرابطهمیانگرایشکارآفرینانهوعملکردسازمان
فرﺿیﺔ  (1راﺑﻄﺔ مﺜﺒتی میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ماﻟی پﮋوﻫشکدهﻫا وﺟود دارد.
فرﺿیﺔ  (2راﺑﻄﺔ مﺜﺒتی میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ﻏیرماﻟی پﮋوﻫشکدهﻫا وﺟود دارد که از راﺑﻄﺔ
فرﺿیﺔ  1ﺿﻌیﻒتر است.
فرﺿیﺔ  (3راﺑﻄﺔ مﺜﺒت میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ماﻟی پﮋوﻫشکدهﻫا ﺑهوسیﻠﺔ ﻋوامﻞ مﺤیﻄی تﻌدیﻞ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

میﺷود؛ ﺑهﻃوریکه ﺷرایﻂ مﺴاﻋد مﺤیﻄی راﺑﻄه را تﻀﻌیﻒ میکند )در ﺷرایﻂ مﺴاﻋد مﺤیﻄی ،ﺷیﺐ راﺑﻄه
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کاﻫﺶ ﺧواﻫد یافت(.
فرﺿیﺔ  (4راﺑﻄه میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ماﻟی پﮋوﻫشکدهﻫا ﺑهوسیﻠه ﻋوامﻞ درونسازمانی تﻌدیﻞ
میﺷود؛ ﺑهﻃوریکه ﺷرایﻂ مﺴاﻋد سازمانی راﺑﻄه را تﻘویت میکند )در ﺷرایﻂ مﺴاﻋد سازمانی ،ﺷیﺐ راﺑﻄه
افﺰایﺶ ﺧواﻫد یافت(.

 -5روش پژوهش

در ایﻦ پﮋوﻫﺶ از روش آمیﺨته )کیﻔی و ک ّﻤی( استﻔاده ﺷده که ﺑراساﺱ نوﻉﺷناسی روشﻫای پﮋوﻫﺶ

آمیﺨته ،ﻃراﺣی پﮋوﻫﺶ از نوﻉ اکتشافی ترتیﺒی 10است .در ایﻦ ﻃراﺣی ،ﺟﻤﻊآوری و تﺤﻠیﻞ دادهﻫا در
دو مرﺣﻠﺔ مجﺰا و متواﻟی فاز کیﻔی و سﭙﺲ فاز ک ّﻤی )ﺑراساﺱ نتایﺞ فاز کیﻔی( اﺟرا میﺷوند .ﻫدﻑ از
اﺟرای پﮋوﻫﺶ کیﻔی اکتشافی ،ﻃراﺣی پرسﺶنامهای است که ﺑهکﻤﻚ آن ،دادهﻫای ک ّﻤیﺟﻤﻊآوری ﺷوند.

ﺑا انتﺨاﺏ پﮋوﻫشکده ﺑهﻋنوان واﺣد تﺤﻠیﻞ ،تﻌداد نﻤونهﻫای موﺟود ﺑرای تﺤﻠیﻞ آماری در ﺑﺨﺶ ک ّﻤی

ﺑهﺷدﺕ کاﻫﺶ یافته است؛ ﺑهﻫﻤیﻦ دﻟیﻞ در فاز ک ّﻤی مدیران میانی پﮋوﻫشکدهﻫا ﺑهﻋنوان واﺣد مشاﻫده
در نﻈر گرفته ﺷدهاند .ﺑناﺑرایﻦ ،ﺑﺨﺶ ک ّﻤی پﮋوﻫﺶ ﻋﻤ ً
ﻼ ﭼند سﻄﺤی میﺑاﺷد و در اﺟرای آن ،تﻤامی

مﻼﺣﻈاﺕ مرﺑوﻁ ﺑه پﮋوﻫﺶﻫای ﭼند سﻄﺤی مد نﻈر ﻗرار گرفته است.

ﻫدﻑ اﺻﻠی پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ،توسﻌﺔ مﻘیاسی ﺑرای ارزیاﺑی سﻄﺢ گرایﺶ کارآفرینانه در پﮋوﻫشکدهﻫا و نیﺰ
ﻋﻤﻠیاتیسازی سایر سازهﻫای ﭼارﭼوﺏ مﻔهومی است .ﺑه ایﻦ منﻈور ،از فرآیند توسﻌﺔ مﻘیاﺱﻫای ﭼند ﺑﻌدی
ﺷکﻞ ) (2استﻔاده ﺷده است .فرآیند توسﻌﺔ مﻘیاﺱ ﭼندﺑﻌدی از دو ﺑﺨﺶ تشکیﻞ ﺷده است (1 :فاز کیﻔی ﺑا
ﻫدﻑ ایجاد ﻋناﺻر مﻘیاﺱ و  (2فاز ک ّﻤی ﺑا ﻫدﻑ ﺷناسایی و اﻋتﺒارسنجی اﺑﻌاد ﺑهوسیﻠﺔ تﺤﻠیﻞﻫای آماری.

در پﮋوﻫﺶﻫای مرﺑوﻁ ﺑه مﻄاﻟﻌاﺕ سازمانی ،ﻋﻤدت ًا از دو رﻫیافت ﻗیاسی و استﻘرایی ﺑرای ایجاد ﻋناﺻر اوﻟیه
استﻔاده ﺷده است .رﻫیافت ﻗیاسی ،ﻫنگامی ﺑهکار گرفته میﺷود که زیرﺑنای نﻈری ،اﻃﻼﻋاﺕ کافی ﺑرای
سازﺓ مورد ﺑررسی ﺑرای ایجاد ﻋناﺻر مﻘیاﺱ است .رﻫیافت استﻘرایی ،ﻫنگامی ﺑهکار گرفته میﺷود که مﺒنای
نﻈری کافی نیﺴت .ایﻦ رﻫیافت ،ﺑرای پﮋوﻫﺶﻫای اکتشافی مﻔید است .در رﻫیاﺕ استﻘرایی از افراد ﺧواسته
میﺷود که ﺑه توﺻیﻒ ادراﻙ ﺧود درﺑارﺓ سازمان یا یﻚ رفتار ﺑﭙردازند .ﺑرای ایجاد ﻋناﺻر ﺑاﻟﻘوﺓ سازﺓ مورد
نﻈر ،پاسخ افراد ﺑا استﻔاده از انواﻉ روشﻫای تﺤﻠیﻞ مﺤتوا مورد استﻔاده ﻗرار میگیرد.
• مشخص کردن دامنه سازه
• جمع آوری داده کیفی ()item generation
• پاالیش عناصر ()item purification
• جمع آوری داده کمی ()survey
• ارزیابی ()reliability
• ارزیابی ()validity

• ایجاد نرم ها

1
2
3
4
5
6
7

شکل( :)2فرآیند توسعۀ مقیاسهای چند بعدی ()Stratman & Roth, 2002

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

توﻟید مجﻤوﻋﺔ اوﻟیﺔ ﻋناﺻر را در اﺧتیار پﮋوﻫﺶگر ﻗرار میدﻫد .ایﻦ رﻫیافت ،مﺴتﻠﺰﻡ اراﺋﺔ تﻌریﻒ نﻈری
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در پﮋوﻫﺶﻫای گرایﺶ کارآفرینانه ،از ﻫردو رﻫیافت )ﻗیاسی و استﻘرایی( ﺑه تناوﺏ استﻔاده ﺷده است.
ﺑا توﺟه ﺑه ماﻫیت اکتشافی ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،ﺑرای توسﻌﺔ مﻘیاﺱ گرایﺶ کارآفرینانه در پﮋوﻫشکدهﻫا از
رﻫیافتی ترکیﺒی )مﺼاﺣﺒﺔ نیﻤهساﺧتار یافته ﺑرای اﻃﻤینان از روایی مﺤتوا و سﭙﺲ تﺤﻠیﻞ مﻀﻤون( و ﺑرای
ﻋﻤﻠیاتیسازی سایر سازهﻫای ﭼارﭼوﺏ مﻔهومی از رﻫیافت استﻘرایی )کدگذاری  in-vivoو انتﺨاﺏ ﻋناﺻر
ﺑراساﺱ فرکانﺲ( استﻔاده ﺷده است.

 -6تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-6نتایج فاز کیفی
ایﻦ فاز ﺑراﺑر ﺑا اﺟرای سه گاﻡ نﺨﺴت ﺷکﻞ ) ،(2ﺑا ﻫدﻑ ﺷناسایی ﻋناﺻر مرتﺒﻂ ﺑا سازهﻫا و ﻃراﺣی اﺑﺰاری
)پرسﺶنامه( ﺟهت پیﻤایﺶ سازمانی است .در ایﻦ فاز ،ﺑا ﺑهرهگیری از نﻈر ﺧﺒرگان )انجاﻡ مﺼاﺣﺒﺔ ﻋﻤیﻖ(
ﻋناﺻر ﺑاﻟﻘوﺓ سازهﻫا ﺷناسایی و در ﻃراﺣی پرسﺶنامه ﺑهکار 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 آمادهسازی ،ﺑه ﻃراﺣی مﺼاﺣﺒهﻫای نیﻤهساﺧتاریافته کﻤﻚ
میکند .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،پﺲ از مﻄاﻟﻌﺔ ادﺑیاﺕ گرایﺶ کارآفرینانه ،راﻫنﻤای مﺼاﺣﺒه ،ﺣاوی  15پرسﺶ ﺑاز
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ﺑرای مﺼاﺣﺒﺔ ﻋﻤیﻖ نیﻤهساﺧتار یافته ﻃراﺣی ﺷده ) (Boyce, 2006و  16مﺼاﺣﺒه )ﺑه مدﺕ  43تا 196

استﻔاده ﺷده است .در نهایت ﺑرای سازﺓ گرایﺶ کارآفرینانه پﮋوﻫشکده 60،ﻋنﺼر ﺑاﻟﻘوه در  7مﻘوﻟﺔ
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اﺻﻠی )پیشگامی ،نوآوری فناورانه ،ﺷﺒکهسازی ،گرایﺶ ﻋﻤﻠی ،تﻘﻠیدناپذیری پایدار ،استﻘﻼﻝ کاری و

دﻗیﻘه( ﺑا مدیران واﺟد ﺷرایﻂ از پﮋوﻫشگاه نیرو ،ﺻنﻌت نﻔت و ﺷرکت پﮋوﻫﺶ و فناوری پتروﺷیﻤی انجاﻡ
ﺷده است .در ادامه ،تﻤامی مﺼاﺣﺒهﻫا ﺑهدﻗت توسﻂ پﮋوﻫشگر پیادهسازی و ﺑه متﻦ تﺒدیﻞ گردیده است.
در گاﻡ ﺑﻌدی ،تﺤﻠیﻞ دادهﻫای کیﻔی ﺑا استﻔاده از کدگذاری ﺑاز و مﺤوری انجاﻡ گرفته است .پﺲ از
سه ﺑار اﺟرای ﭼرﺧﺔ اوﻝ کدگذاری )کدگذاری ﺑاز(  619کد در  6گروه ﺑهدست آمده و در ﭼرﺧﺔ دوﻡ
کدگذاری )کدگذاری مﺤوری( ،کدﻫای مرتﺒﻂ ﺑا ﭼارﭼوﺏ مﻔهومی در سه مﺤور اﺻﻠی )متناﻇر ﺑا سه
سازﺓ مد نﻈر( ﻃﺒﻘهﺑندی ﺷدهاند .ﺑرای ﺷناسایی ﻋناﺻر ﺑاﻟﻘوه سازﺓ گرایﺶ کارآفرینانه ﺷامﻞ سیاستﻫا،
فرآیندﻫا و رفتارﻫای مرتﺒﻂ ﺑا اتﺨاﺫ راﻫﺒرد کارآفرینانه ،از تﺤﻠیﻞ مﻀﻤون و ﺑرای ﺷناسایی ﻋناﺻر
ﺑاﻟﻘوﺓ ﻋوامﻞ مﺤیﻄی و ﻋوامﻞ سازمانی از فراوانی کدﻫای ﺑهکارگرفتهﺷده از سوی مﺼاﺣﺒهﺷوندگان

مدیریت ریﺴﻚ( سازماندﻫی ﺷده و ﺑرای تهیﺔ پرسﺶنامه اوﻟیﺔ مورد استﻔاده ﻗرار گرفتهاند .در پایان فاز
کیﻔی پﮋوﻫﺶ ،سه ﺑﻌد متﻤایﺰ )ﺟهتگیری کارﺑردی ،تﻘﻠیدناپذیری پایدار و ﺷﺒکهسازی( ﺑرای گرایﺶ
کارآفرینانه در پﮋوﻫشکدهﻫا ﺷناسایی گردید که ﻫﻤگی در ادﺑیاﺕ مدیریت راﻫﺒردی و گرایﺶ کارآفرینانه
دارای ساﺑﻘه ﻫﺴتند.
در انتهای فاز کیﻔی ،پرسﺶنامه اوﻟیه ﺣاوی  83پرسﺶ )مﻘیاﺱ پنﺞ نﻘﻄهای ﻟیکرﺕ( تهیه و ﺑرای پیﻤایﺶ
آزمایشی مورد استﻔاده ﻗرار گرفته است .پرسﺶنامه 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 دریافتﺷده و مشورﺕ ﺑا ﺻاﺣﺐنﻈران ،تﻐییراﺕ
ﻻزﻡ در پرسﺶنامه اوﻟیه اﻋﻤاﻝ و پرسﺶنامه نهایی ﻃراﺣی و آماده گردید .در پرسﺶنامه نهایی35 ،
پرسﺶ ﺑه ﻋناﺻر ﺑاﻟﻘوه گرایﺶ کارآفرینانه در پﮋوﻫشکدهﻫا ،پنﺞ پرسﺶ ﺑه ﻋوامﻞ درون سازمانی و 6

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

پﮋوﻫشکده است .دادهﻫای ﺑهدستآمده از پیﻤایﺶ در پایگاه دادهﻫا ﺛﺒت و ﻃی ایﻦ فرآیند ،مﻘدارﻫای
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پرسﺶ ﺑه سنجﺶ ﻋوامﻞ مﺤیﻄی اﺧتﺼاﺹ یافته و ﺑرای سنجﺶ ﻋﻤﻠکرد نﺴﺒی پﮋوﻫشکدهﻫا )ادراکاﺕ
مدیران( ،ﭼهار پرسﺶ )ﻋﻤﻠکرد ماﻟی ،گواﻫی ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،انتشار مﻘاﻟه و انتشار کتاﺏ( در انتهای
پرسﺶنامه درﺝ ﺷده است.
 -2-6نتایج فاز ک ّمی

پﮋوﻫﺶ اﺧیر در  15پﮋوﻫشکدﺓ واﺑﺴته ﺑه ﺻنﻌت انرژی ایران ،مﺴتﻘر در سه پﮋوﻫشگاه )پﮋوﻫشگاه
ﺻنﻌت نﻔت ،پﮋوﻫشگاه نیرو و ﺷرکت پﮋوﻫﺶ و فناوری پتروﺷیﻤی( اﺟرا ﺷده است .فاز ک ّﻤی پﮋوﻫﺶ
در دو ﺑﺨﺶ مجﺰا اﺟرا گردید .اﺑتدا ،توسﻌه و اﻋتﺒارسنجی مﻘیاﺱ سنجﺶ گرایﺶ کارآفرینانه در

پﮋوﻫشکدهﻫا ،و سﭙﺲ راﺑﻄه میان سﻄوﺡ مﺨتﻠﻒ گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ماﻟی پﮋوﻫشکدهﻫا ﺑا
در نﻈر گرفتﻦ سﻄﺢ ﻋوامﻞ تﻌدیﻞکننده ﺑررسی گردید .ﺟامﻌﺔ آماری پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ،متشکﻞ از مدیران
ارﺷد و میانی  15پﮋوﻫشکدﺓ واﺑﺴته ﺑه ﺻنﻌت انرژی ایران است که پرسﺶنامه نهایی میان ایشان توزیﻊ
گردید ) 23پرسﺶنامه در ﻫر پﮋوﻫشکده ﺑا توﺟه ﺑه مﻼﺣﻈاﺕ ﺣاکﻢ ﺑر پﮋوﻫﺶ ﭼند سﻄﺤی( .تﻌداد
کﻞ اﻋﻀای ﺟامﻌﺔ ﻫدﻑ )روسای پﮋوﻫشکدهﻫا ،روسای گروهﻫا ،مدیران ﻃرﺡﻫا و پروژهﻫا( 360 ،نﻔر
ﺑرآورد گردید که  345نﻔر از آنها پرسﺶنامه را دریافت نﻤودند .در نهایت  181پرسﺶنامه تکﻤیﻞﺷده
ﻋودﺕ داده ﺷد که ﺑه مﻌنی پوﺷﺶ  50/28درﺻدی ﺟامﻌﺔ ﻫدﻑ است .تﻌداد پاسخﻫای دریافتﺷده از
ﻫر پﮋوﻫشکده ،ﺑیﻦ  10اﻟی  15در نوسان ﺑوده و در ﻋﻤﻞ  5اﻟی  8درﺻد از نﻤونﺔ آماری ،متﻌﻠﻖ ﺑه ﻫر

ناموﺟود ﺑا میانگیﻦ مﻘدار متﻐیر در پﮋوﻫشکده و مﻘدارﻫای مرﺑوﻁ ﺑه کدگذاری مﻌکوﺱ ﺑرﺧی از
پرسﺶﻫا ،ﺑهﺻورﺕ مﻌکوﺱ ﺟایگﺰیﻦ گردید.
 -1-2-6توسعۀ آماری مقیاس
در ایﻦ مرﺣﻠه ﺑا تﻤرکﺰ ﺑر  35پرسﺶ مرﺑوﻁ ﺑه گرایﺶ کارآفرینانه در پﮋوﻫشکده ،اﺑتدا ﺷاﺧﺺ ﻫﻤﺒﺴتگﻲ
سﺆاﻝ ﺑا مﻘیاﺱ 11مﺤاسﺒه گردید که یکی از سادهتریﻦ مﻌیارﻫای پایایی مﻘیاﺱ و اﺑﺰاری ﺑرای ﺑهﺒود آن ﺑه
ﺷﻤار میرود )اگر موﻟﻔهﻫا  /پرسﺶﻫا ،مرﺑوﻁ ﺑه اندازهگیری یﻚ سازه ﺑاﺷند ،انتﻈار میرود ﻫﻤﺒﺴتگی
ﺑاﻻیی میان آنها ﺑرﻗرار ﺑاﺷد( .در نتیجه  6موﻟﻔه ﺑهدﻟیﻞ واریانﺲ کﻢ و مﻘدار کﻢ ﺷاﺧﺺ ﻫﻤﺒﺴتگی سواﻝ
ﺑا مﻘیاﺱ )کﻤتر از  (0/4ﺣذﻑ ﺷدند ).(Alfadl & Izham, 2013
ﺑا توﺟه ﺑه ماﻫیت اکتشافی توسﻌﺔ مﻘیاﺱ ،ﺑرای کاﻫﺶ تﻌداد اﺑﻌاد ﺑه یﻚ روش آماری نیاز است که
میان موﻟﻔهﻫای ﺑاﻟﻘوه مرﺑوﻁ ﺑه سازﺓ گرایﺶ کارآفرینانه مﻌیاری از ﺷﺒاﻫت ﺑرﻗرار و آنها را در ﭼند ﺑﻌد
ﻃﺒﻘهﺑندی 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 ﺑهﻋنوان پیﺶ نیاز ورود ﺑه تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی
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مﻄﻠوﺏ تﻠﻘی میﺷود ،ﻫﻤﺒﺴتگیﻫای ﺑیﺶ از ﺣد ﻗوی میان متﻐیرﻫا منجر ﺑه وﻗوﻉ پدیده نامﻄﻠوﺑی ﺧواﻫد
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ﺷد که امکان تﺨﻤیﻦ یﻚ متﻐیر از روی متﻐیر دیگر ﺑا درﺻد ﺧﻄای کﻢ میﺴر میﺑاﺷد .ﺑه منﻈور دوری از ایﻦ
پدیده ،ﻫﻤﺒﺴتگی میان ﻫر زوﺝ متﻐیر 12ﺑرای موﻟﻔهﻫای ﺑاﻟﻘوه مﺤاسﺒه و ﭼهار متﻐیر ﺑا توﺟه ﺑه ﻫﻤﺒﺴتگی ﺑاﻻ
ﺑا متﻐیرﻫایی که از ﻟﺤاﻅ مﻔهومی نیﺰ ﺷﺒاﻫتﻫایی داﺷتند )ﺑیشتر از  (0/9ﺣذﻑ ﺷدند .در نهایت  25متﻐیر
ﺑاﻟﻘوﺓ گرایﺶ کارآفرینانه ﺑرای ورود ﺑه فاز تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی انتﺨاﺏ ﺷدند .ﺑهکارگیری درست تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی
اکتشافی و تﺄییدی ،مﺴتﻠﺰﻡ آن است که ﺑرروی دو مجﻤوﻋﺔ کام ً
ﻼ مجﺰا از ﻫﻢ اﺟرا ﺷوند .ﺑهﻫﻤیﻦ منﻈور،
 181نﻤونه موﺟود ﺑه دو مجﻤوﻋﺔ مجﺰا ﺷامﻞ  90نﻤونه ﺑرای تﺤﻠیﻞ اکتشافی و  91نﻤونه ﺑرای تﺤﻠیﻞ
تﺄییدی تﻘﺴیﻢ ﺷدند).(Costello & Osborne, 2005
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
میدﻫند که ﺷاﺧﺺ کااﻡا ُ  13مﻘدار ﻗاﺑﻞ ﻗﺒوﻟی دارد )ﺑیشتر از  (0/8و آزمون ﺑارتﻠت از نﻈر آماری مﻌنادار
است .ﺑا تﺤﻠیﻞ ﻋامﻞ مشترﻙ ،ﭼهار ﻋامﻞ ﺑا مﻘدار ویﮋﺓ ﺑﺰرگتر از یﻚ ﺷناسایی ﺷدند که مجﻤوﻋا نﻤایانگر

 %67/67واریانﺲ موﺟود در دادهﻫا ﻫﺴتند.
ﺑرای ﺟداسازی ﻋوامﻞ از ﭼرﺧﺶ مو ّرﺏ استﻔاده ﺷد زیرا ایﻦ ﺷیوﺓ ﭼرﺧﺶ ﺑه ﻋوامﻞ امکان میدﻫد که
واریانﺲ مشترﻙ داﺷته ﺑاﺷند )در مﻔهوﻡسازی تﻚﺑﻌدی از گرایﺶ کارآفرینانه انتﻈار میرود که اﺑﻌاد آن
ﺑا ﻫﻢ ،واریانﺲ ﻗاﺑﻞ توﺟهی داﺷته ﺑاﺷند ،زیرا زیر ﺑﻌدﻫای یﻚ سازﺓ مشترﻙ ﻫﺴتند(.
در نهایت  4فاکتور مجﺰا ﺑه ﺷرﺡ ﺟدوﻝ ) (1ﺷناسایی گردید .در گاﻡ ﺑﻌد ،ﺑهمنﻈور ﺑررسی روایی ﻋامﻠی
ساﺧتار ﺷناساییﺷده در تﺤﻠیﻞ اکتشافی ،تﺤﻠیﻠی ﻋامﻠی تﺄییدی ﺑر روی  91نﻤونه ﺑاﻗیمانده اﺟرا گردید و
پایایی و روایی ﻫﻤگرایی ﻫر یﻚ از فاکتورﻫا )اﺑﻌاد ﺷناساییﺷده ﺑرای گرایﺶ کارآفرینانه( مورد ﺑررسی ﻗرار
گرفت .نتایﺞ در ﺟدوﻝ ) (2اراﺋه ﺷده است.
پﺲ از تﺄیید پایایی و روایی ﻫﻤگرایی ،ﺷاﺧﺺﻫای تﻄﺒیﻖ دادهﻫا ﺑا مدﻝ اندازهگیری ﺑرای فاکتورﻫای
مجﻤوﻋﺔ تﺤﻠیﻞ تﺄییدی نشان میدﻫد .در نهایت ،مدﻝ مرﺑوﻁ ﺑه گرایﺶ کارآفرینانﺔ پﮋوﻫشکده ﺑهﻋنوان یﻚ
ﻋامﻞ پنهان مرتﺒﺔ اوﻝ ،متشکﻞ از امتیازﻫای ﻋامﻠی مﺤاسﺒهﺷده ﺑهوسیﻠه مدﻝﻫای اندازهگیری ﻋامﻞﻫا تشکیﻞ
ﺷد و ایﻦ ﻋامﻞﻫا ﺑر دادهﻫای تﺤﻠیﻞ تﺄییدی مورد ﺑرازش ﻗرار گرفتند.
ﺷکﻞ ) (3مدﻝ نهایی و ﺟدوﻝ ) (3پارامترﻫای تﻄﺒیﻖ مدﻝ ﺑا دادهﻫای تﺤﻠیﻞ تﺄییدی را نﻤایﺶ میدﻫند.
ﻃﺒﻖ نتایﺞ تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی ،ساﺧتار ﻋامﻠی ﺷناساییﺷده در تﺤﻠیﻞ اکتشافی مورد تﺄیید است و مﻘیاﺱ سنجﺶ

عامل اول

عملکرد

گرایش کارآفرینانه
پژوهشکده

عامل دوم
عامل سوم
عامل چهارم

شکل( :)3مدل ساختاری رابطۀ گرایش کارآفرینانۀ پژوهشکدهها

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

ﭼهارگانه ﺑررسی و مشاﻫده ﺷد .مدﻝ تﻤاﻡ سازهﻫا ﺑهتنهایی تﻄﺒیﻖ ﺑﺴیار ﺧوﺑی ﺑا دادهﻫای موﺟود در
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جدول( :)1ساختار عاملی شناساییشده در تحلیل اکتشافی
عامل2

عامل1
موﻟﻔه
1
2

مﻔهوﻡ

تﺄکید ﺑر تدویﻦ نﻘشﺔ راه

فراﻫﻢ آوردن زمینﺔ ﺟذﺏ فناوری

رﻋایت مﻼﺣﻈاﺕ تجاریسازی در تﻌریﻒ پروژه

3

سﻄﺢ ﺑاﻻی ارتﺒاﻁ پرسنﻞ ﺑا ﺻنﻌت

4

توﺟه ﺑه نیاز کنونی ﺑازار

5

تﻼش ﺑرای ﺷناسایی مشکﻼﺕ ﺻنﻌت

6
7

مﻔهوﻡ
موﻟﻔه
 1ایجاد تﺴهیﻼﺕ و امکاناﺕ ﺑرای ارتﺒاﻁ ﺑا ﺻنﻌت
 2اﺟرای پروژهﻫای میان رﺷتهای
 3تﺄکید ﺑر تﻘویت زیرساﺧتﻫای سﺨتافﺰاری
 4تﺄکید ﺑر ایجاد تﺼویر مﺜﺒت نﺰد ﺻنﻌت
 5انتﺨاﺏ مﺴﺌوﻝ پروژه ﺑراساﺱ تجرﺑهﻫای موفﻖ
 6تﺄکید ﺑر اﻫﻤیت تﻌامﻞ ﺑا کارفرما ﺑرای تﻌریﻒ کار

آگاﻫی از مﺤدودیتﻫای ﺣاکﻢ ﺑر ﺻنﻌت
عامل4

عامل3
موﻟﻔه
1
2
3
4
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6

مﻔهوﻡ

تﺄکید ﺑر مﻌرفی ایدهﻫای ﺟدید ﺑرای نیازﻫای آتی
سرمایهگذاری ﺑرای پیشﺒرد ایدهﻫای ﺟدید

مشارکت ﺑا ﺷرکتﻫای ﺧارﺟی
اراﺋﺔ مشوﻕ ﺑه ﺻنﻌت

ﺷناﺧت زمینهﻫای موﺟود ﺑرای ﺑهﺒود
توﺟه ﺑه ﻟﺰوﻡ نوآوری در کﺴﺐوکار

مﻔهوﻡ
موﻟﻔه
 1تﺄکید ﺑر ﻫﻤکاری میان گروهﻫا
 2آزادی افراد ﺷایﺴته در تﻌریﻒ کار
 3تﻔویﺾ اﺧتیار ﺑه مﺴﺌوﻻن پروژهﻫا
 4توﺟه ﺑه نﻈراﺕ کارکنان در انتﺨاﺏ زمینﺔ کار
 5ﺑهرهگیری از ﺧرد ﺟﻤﻌی
 6تشویﻖ افراد ﺑه پذیرفتﻦ مﺴﺌوﻟیت فﻌاﻟیت ﺟدید

جدول( :)2بررسی پایایی و روایی همگرایی ساختار عاملی شناساییشده
پایایی

روایی ﻫﻤگرایی

ﺿریﺐ آﻟﻔای کرونﺒاﺥ

میانگیﻦ واریانﺲ استﺨراﺝﺷده

پایایی ترکیﺒی

ﻋامﻞ 1

ﻋامﻞ 2

ﻋامﻞ 3

ﻋامﻞ 4

0/57

0/57

0/56

0/60

0/90

0/90

0/82

0/89

0/89

0/88

0/90

0/90

صهای تطبیق مدل اندازهگیری گرایش کارآفرینانه با دادههای تحلیل عاملی تأییدی
جدول( :)3شاخ 
RMSEA

CFI

NFI

GFI

)(CMIN/DF

CMIN P-VALUE

0.000

1.00

0.991

0.992

0.764

1.528 0.466

گرایﺶ کارآفرینانﺔ پﮋوﻫشکدهﻫا ﺑرای ﺑهکارگیری در مدﻝسازی مﻌادﻻﺕ ساﺧتاری و سایر تﺤﻠیﻞﻫای ک ّﻤی
مﻌتﺒر میﺑاﺷد.
 -2-2-6رابطۀ گرایش کارآفرینانۀ پژوهشکدهها با عملکرد آنها
در ایﻦ ﺑﺨﺶ ﺑا ﺑهکارگیری روش مدﻝسازی مﻌادﻻﺕ ساﺧتاری و تﻤاﻡ نﻤونهﻫای موﺟود ) 181نﻤونه( ،تﺄﺛیر
سﻄوﺡ مﺨتﻠﻒ گرایﺶ کارآفرینانﺔ پﮋوﻫشکدهﻫا ﺑر ﻋﻤﻠکرد آنها تﺒییﻦ ﺷده است .نﺨﺴت ،مدﻝ اندازهگیری تﻤامی
سازهﻫای موﺟود در ﭼارﭼوﺏ مﻔهومی ایجاد و ﺷاﺧﺺﻫای مرﺑوﻁ ﺑه پایایی و روایی ﻫﻤگرایی سازهﻫای آن
جدول( :)4بررسی پایایی و روایی همگرایی سازههای چارچوب مفهومی

روایی ﻫﻤگرایی

میانگیﻦ واریانﺲ استﺨراﺝ ﺷده
پایایی ترکیﺒی

0,686

0,838

0,726

0,917

0,897

0,961

0,963

0,945

0,940

مورد ﺑررسی ﻗرار گرفته است که ﺟدوﻝ ) (4نتیجه را نشان میدﻫد .ﻫﻤﭽنیﻦ ،اﻃﻤینان ﺣاﺻﻞ ﺷد که مدﻝﻫای
اندازهگیری ﺑهﺧوﺑی ﺑر دادهﻫا تﻄاﺑﻖ داﺷته و روایی تﻔکیکی میان سازهﻫای ﭼارﭼوﺏ مﻔهومی ﺑرﻗرار است.
در ادامه ،نتایﺞ ﺑررسی راﺑﻄه میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد در دو ﺣاﻟت مدﻝ تﺄﺛیر مﺴتﻘیﻢ )فرﺿیهﻫای
 1و  (2و مدﻝﻫای اﻗتﻀایی )فرﺿیهﻫای  3و  (4تشریﺢ ﺷدهاند.
• مدل تأثیر مستقیم

ﺑهمنﻈور ﺑررسی تﺄﺛیر گرایﺶ کارآفرینانه ﺑر ﻋﻤﻠکرد پﮋوﻫشکدهﻫا )ماﻟی و ﻏیرماﻟی( ﺑرای ﻋﻤﻠکرد ماﻟی یﻚ
موﻟﻔه و ﺑرای ﻋﻤﻠکرد ﻏیرماﻟی سه موﻟﻔه در پرسﺶنامه نهایی درﺝ و ﺑا استﻔاده از مدﻝ ساﺧتاری ﺷکﻞ
) ،(3ﺑه ترتیﺐ موﻟﻔهﻫای مرﺑوﻁ ﺑه ﻋﻤﻠکرد ﺑهﻋنوان متﻐیر واﺑﺴته ﺑه مدﻝ اﺿافه و روی  181نﻤونه موﺟود
ﺑرازش ﺷد .نتیجه در ﺟدوﻝ ) (5نﻤایﺶ داده ﺷده است )ﺷاﺧﺺﻫای تﻄﺒیﻖ مدﻝ ﺑا دادهﻫا در تﻤامیموارد
ﻗاﺑﻞ ﻗﺒوﻝ ﻫﺴتند(.
ﻃﺒﻖ ﺟدوﻝ ) ،(5گرایﺶ کارآفرینانﺔ پﮋوﻫشکدهﻫا راﺑﻄﺔ مﺴتﻘیﻢ و ﻗاﺑﻞ توﺟهی ﺑا ﻋﻤﻠکرد ماﻟی آنها داﺷته
و ﺑناﺑرایﻦ ،فرﺿیﺔ  1مورد تﺄیید است .ﻫﻤﭽنیﻦ ،ﺑا توﺟه ﺑه ردیﻒﻫای مرﺑوﻁ ﺑه ﻋﻤﻠکرد ﻏیرماﻟی ،فرﺿیﺔ
 2نیﺰ مورد تﺄیید است .ﺑراساﺱ نتایﺞ ،ﺑهموازاﺕ افﺰایﺶ تﺄﺛیر گرایﺶ کارآفرینانه ﺑر متﻐیر واﺑﺴته ،سﻄﺢ
مﻌناداری راﺑﻄه نیﺰ ﺑاﻻتر میرود.

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

پایایی

ﺿریﺐ آﻟﻔای کرونﺒاﺥ

گرایﺶ کارآفرینانه

ﻋوامﻞ سازمانی

ﻋوامﻞ مﺤیﻄی
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• مدلهای اقتضایی
در ایﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑا توﺟه ﺑه اینکه راﺑﻄﺔ میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ماﻟی تﺤت تﺄﺛیر ﻋوامﻞ مﺤیﻄی
و ﻋوامﻞ درون سازمانی ﻗرار میگیرد ،تﺄﺛیر تﻌدیﻞکنندﺓ ﻫریﻚ از ایﻦ متﻐیرﻫا ﺑر ایﻦ راﺑﻄه ﺑهﺻورﺕ
ﺟداگانه مورد ﺑررسی ﻗرار میگیرد .در پرسﺶنامه نهایی  6موﻟﻔه ﺑه سنجﺶ وﺿﻌیت ﺷرایﻂ مﺤیﻄی و
 5موﻟﻔه ﺑه سنجﺶ ﺷرایﻂ درون سازمانی پﮋوﻫشکدهﻫا اﺧتﺼاﺹ یافته است )ﺑراساﺱ فرکانﺲ ارﺟاﻉ
مﺼاﺣﺒهﺷوندگان در فاز کیﻔی پﮋوﻫﺶ( .از ﻟﺤاﻅ آماری و ﺑا اﺟرای ﺟداگانﺔ تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی اکتشافی
ﺑرروی ایﻦ موﻟﻔهﻫا مشاﻫده ﺷد که ﻫر گروه تنها ﺑر روی یﻚ ﻋامﻞ ﻗوی ﺑار میﺷوند ،از ایﻦرو مدﻝ ﻫر
دو سازه ﺑهﻋنوان یﻚ ﻋامﻞ مرتﺒه اوﻝ پنهان انتﺨاﺏ ﺷده است .ﺑرای ﺑررسی رواﺑﻂ تﻌدیﻞکننده از روش
متﻌامدسازی نشانگر ﺿرﺑی و ﺑهکارگیری آن در تﺤﻠیﻞ استﻔاده ﺷد .ﺑرای تﺤﻠیﻞ ﻋوامﻞ تﻌدیﻞکننده در
ﺣاﻟت ایدهآﻝ ،ﻻزﻡ است که متﻐیر ﺣاﺻﻞ از ترکیﺐ ﻏیرﺧﻄی )ﺿرﺏ( دو متﻐیر مﺴتﻘﻞ و تﻌدیﻞکننده ﺑا
آنها ﻫﻤﺒﺴتگی نداﺷته و در اﺻﻄﻼﺡ ﻋﻤود ﺑر آنها ﺑاﺷد .در ﻋﻤﻞ و ﻫنگاﻡ ﺑهکارگیری متﻐیرﻫای پیوسته،
مشﺨﺼﺔ متﻌامد ﺑودن ﺑهسﺨتی ﺣاﺻﻞ میﺷود و ﺑرای رفﻊ ایﻦ کاستی ،روشﻫای مﺨتﻠﻒ استانداردسازی
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وزن رگرسیون استاندارد
Performance  EO

واریانﺲ توﺿیﺢ داده ﺷده
)(R2

سﻄﺢ مﻌناداری
)(p-value

 (1ﻋﻤﻠکرد ماﻟی

0.62

38 %

p < 0.001

 (3گواﻫی ﺛﺒت اﺧتراﻉ

0.32

10 %

p < 0.001

میانگیﻦ متﻐیرﻫای  3 ،2و4

0.28

8%

p < 0.001

متﻐیر واﺑﺴته

ﺷاﺧﺺ

 (2انتشار مﻘاﻟه

 (4انتشار کتاﺏ

0.25

p < 0.01

6%

0.11

p = 0.2

1%

جدول ( :)6ضریبهای رگرسیون غیراستاندارد در تحلیل عوامل تعدیلکننده () ***:p < 0.001

ﻋامﻞ تﻌدیﻞ کننده
متﻐیر مﺴتﻘﻞ
گرایﺶ کارآفرینانه
ﻋامﻞ تﻌدیﻞکننده
ﺑرﻫﻢکنﺶ ﺿرﺑی

ﻋوامﻞ مﺤیﻄی
***

0.59

*** 0.34

*** -0.23

ﻋوامﻞ درون سازمانی
***
***

0.55

0.52

0.089 p=0.186

جدول( :)7واریانس قابل توضیح برای متغیرهای مستقل مختلف
ﻋامﻞ تﻌدیﻞکننده

ﻋوامﻞ مﺤیﻄی

ﻋوامﻞ درون سازمانی

گرایﺶ کارآفرینانه )(EO

0.34

0.34

EO, M

0.42

0.55

متﻐیر مﺴتﻘﻞ

ﻋامﻞ تﻌدیﻞکننده )(M

0.30

EO, M, EO×M

0.45

ΔR2 for EO×M

0.42
0.56

0.004 p=0.186

0.026

High

Low

High

Low

4.5

4

4

3.5

3.5

3

3

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1

1

شکل( :)4نمایش تأثیر عوامل تعدیلکننده بر رابطۀ گرایش کارآفرینانه با عملکرد مالی پژوهشکدهها
متﻐیرﻫای پیﺶ از تﺤﻠیﻞ اراﺋه ﺷده است که روش دو مرﺣﻠهای متﻌامدسازی در میان آنها ﺑیشتریﻦ دﻗت
را دارد ) .(Little et al, 2006نتایﺞ تﺤﻠیﻞ ﻋوامﻞ تﻌدیﻞکننده در ﺟدوﻝﻫای ) (6و ) (7و نیﺰ در ﺷکﻞ
) (4نﻤایﺶ داده ﺷده است.
ﻃﺒﻖ یافتهﻫا ،راﺑﻄﺔ میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ماﻟی پﮋوﻫشکدهﻫا توسﻂ ﻋوامﻞ مﺤیﻄی ﺑهﺻورﺕ
مﻌنادار تﻌدیﻞ و تﻀﻌیﻒ میﺷود ﺑناﺑرایﻦ ،فرﺿیﺔ  3مورد تﺄیید ﻗرار گرفته است .اگرﭼه ﻃﺒﻖ پیﺶﺑینی
فرﺿیﺔ  ،4تﺄﺛیر تﻌدیﻞکنندﺓ ﻋوامﻞ درونسازمانی پﮋوﻫشکدهﻫا ﺑر راﺑﻄﺔ میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد
ماﻟی آنها تﻘویتکننده است ،اما ایﻦ تﺄﺛیر از ﻟﺤاﻅ آماری مﻌنادار نیﺴت و ﺑناﺑرایﻦ ،فرﺿیﺔ  4تﺄیید نﻤیﺷود.

ایجاد مقیاس ارزيابي گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاههای دولتی صنعت انرژی ایران و بررسي تأثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی

5
4.5

5
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 -3-6بحث و تحلیل
مﻘیاﺱ گرایﺶ کارآفرینانه در پﮋوﻫشکدهﻫا از  4ﺑﻌد تشکیﻞ ﺷده است که در مجﻤوﻉ ﺑا  25موﻟﻔه ﺑه ﺷرﺡ
آنﭽه که در ﺟدوﻝ ) (1آورده ﺷده ،اندازهگیری ﺷدند و روایی ﻋامﻠی ایﻦ مﻘیاﺱ ﺟدید ﺑا مجﻤوﻋهای
مجﺰا ﺷامﻞ  91نﻤونه مورد تﺄیید ﻗرار گرفت .سﭙﺲ ،روایی پیﺶﺑینی 14مﻘیاﺱ ایجاد ﺷده در ﺑراﺑر ﻋﻤﻠکرد
ماﻟی )فرﺿیﺔ  (1مورد ﺑررسی و تﺄیید ﻗرار گرفت .ﺟدوﻝ ) (5نشان میدﻫد که راﺑﻄﺔ میان گرایﺶ
کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ماﻟی پﮋوﻫشکدهﻫا مﺜﺒت و ﻗاﺑﻞ توﺟه ﺑوده و گرایﺶ کارآفرینانه توانﺴته است %38
از واریانﺲ موﺟود در ﻋﻤﻠکرد ماﻟی )ادراکی( پﮋوﻫشکدهﻫا را توﺿیﺢ دﻫد که از دیدگاه ﻋﻤﻠی ﺑﺴیار ﻗاﺑﻞ
توﺟه است .در ﺑررسی راﺑﻄﺔ میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﺷاﺧﺺﻫای ﻏیرماﻟی )فرﺿیﺔ  ،(2ﻗویتریﻦ راﺑﻄه
میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑرﻗرار میﺑاﺷد و ایﻦ نشانهای از ارتﺒاﻁ نﺰدیﻚتر ایﻦ ﺷاﺧﺺ
ﺑا ﺑهکارگیری ﻋﻤﻠی نتایﺞ تﺤﻘیﻖ و توسﻌه است .در ﺷاﺧﺺﻫای ﻏیرماﻟی ،گرایﺶ کارآفرینانه ﻗادر ﺑه
توﺿیﺢ  6اﻟی  10درﺻد از واریانﺲ ﺑوده و راﺑﻄﺔ آن ﺑا انتشار کتاﺏ از ﻟﺤاﻅ آماری مﻌنادار نیﺴت.
در ﺑررسی مدﻝﻫای اﻗتﻀایی ﻫﻤانﻄور که نتایﺞ آن درﺟداوﻝ) (6و) (7ﻗاﺑﻞ مشاﻫده است ﺑا افﺰودن ﻋوامﻞ

تﻌدیﻞکننده ،ﻗدرﺕ پیﺶﺑینی مدﻝ افﺰایﺶ یافته است .در ﻋوامﻞ مﺤیﻄی ،مدﻝ کام ً
ﻼ ﻗادر ﺑه پیﺶﺑینی
 %45از واریانﺲ موﺟود در ﻋﻤﻠکرد ماﻟی میﺑاﺷد که  %2از آن ،منﺤﺼرا ً مرﺑوﻁ ﺑه ﺑرﻫﻢکنﺶ میان

گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋوامﻞ مﺤیﻄی است .در ﻋوامﻞ درونسازمانی ،مدﻝ کام ً
ﻼ ﻗادر ﺑه پیﺶﺑینی  %56از
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واریانﺲ موﺟود در ﻋﻤﻠکرد ماﻟی میﺑاﺷد که نیﻢ درﺻد از آن مرﺑوﻁ ﺑه ﺑرﻫﻢکنﺶ است .ﺻرﻑنﻈر از

ﻫنگامیکه مﺤیﻂ مﺴاﻋد است ،فرﺻتﻫای ﻗاﺑﻞ ﺑهرهﺑرداری فراوان ﻫﺴتند و در ﭼنیﻦ ﺷرایﻄی ،توانایی
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کشﻒ و ﺧﻠﻖ فرﺻتﻫای ﺟدید کارآیی ﭼندانی ندارد .از دیدگاه نﻈری ،سﻄوﺡ ﺑاﻻی گرایﺶ کارآفرینانه

توان پیﺶﺑینی مدﻝ ،مشاﻫده میﺷود که ﻋوامﻞ مﺤیﻄی راﺑﻄﺔ میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ماﻟی
را تﻀﻌیﻒ کرده و ایﻦ مﺴﺄﻟه ﺑهﺻورﺕ کاﻫﺶ ﺷیﺐ ﺧﻂ در ﺷکﻞ ) (4ﻗاﺑﻞ مشاﻫده است .از سوی
دیگر ،ﻋوامﻞ درونسازمانی راﺑﻄه میان گرایﺶ کارآفرینانه و ﻋﻤﻠکرد ماﻟی را تﻘویت کرده است .ایﻦ
مﺴﺄﻟه ﺑهﺻورﺕ افﺰایﺶ ﺷیﺐ ﺧﻂ در ﺷکﻞ ) (4ﻗاﺑﻞ مشاﻫده است .اﻟﺒته تﺄﺛیر ﻋوامﻞ مﺤیﻄی از نﻈر
آماری مﻌنادار است )تﺄیید فرﺿیﺔ  (3و تﺄﺛیر ﻋوامﻞ درونسازمانی از نﻈر آماری مﻌنادار نیﺴت )ﻋدﻡ
تﺄیید فرﺿیﺔ .(4
اگرﭼه تﺄﺛیر مﺜﺒت ﺷرایﻂ مﺴاﻋد درونسازمانی ﺑر راﺑﻄه تا ﺣدی ﺑدیهی ﺑه نﻈر میرسد ،مشاﻫدﺓ تﺄﺛیر
تﻀﻌیﻒکنندﺓ ﻋوامﻞ مﺤیﻄی ﺑر راﺑﻄه نیاز ﺑه تﺤﻠیﻞ دارد .از دیدگاه ﻋﻤﻠی ،پﮋوﻫشکدهای که در ﺷرایﻂ
مﺴاﻋد مﺤیﻄی ﻗرار دارد ،نیاز ﭼندانی ﺑه اتﺨاﺫ راﻫﺒرد کارآفرینانه و تﻼش ﺑرای گرفتﻦ پروژه ندارد.

پﮋوﻫشکده را ﻗادر میسازند تا فرﺻتﻫای فناورانﺔ ﺟدید را کشﻒ )یا ﺧﻠﻖ( و از آنها ﺑهرهﺑرداری
نﻤاید .ﻫﻤیﻦ امر ،یﻚ پﮋوﻫشکده را از سایر پﮋوﻫشکدهﻫا متﻔاوﺕ میسازد و ﺑرای آن ،مﺰیت رﻗاﺑتی
ایجاد میکند .ﺣﻘیﻘت ایﻦ است که تﻤایﺰ ایجاد ﺷده ﺑهوسیﻠه گرایﺶ کارآفرینانه در ﺷرایﻂ نامﺴاﻋد
مﺤیﻄی ﺑیشتر از مواﻗﻌی است که ﺷرایﻂ مﺤیﻄی مﺴاﻋد ﺑاﺷد .ﺑناﺑرایﻦ ،میتوان نتیجه گرفت که گرایﺶ
کارآفرینانه سازوکاری ﺑرای ایجاد تﻤایﺰ در ﺷرایﻂ نامﺴاﻋد مﺤیﻄی است .ایﻦ نتیجهگیری در تﻄاﺑﻖ کامﻞ
ﺑا ادﺑیاﺕ گرایﺶ کارآفرینانه و ﺑهویﮋه یافتهﻫای )Covin & Slevin , 1989؛ (Wiklund & Dean, 2005
ﻗرار دارد .تﺄیید فرﺿیﺔ  3نشان میدﻫد که ﺑیشتریﻦ تﺄﺛیر گرایﺶ کارآفرینانه ﺑر ﻋﻤﻠکرد ماﻟی در ﺷرایﻂ
نامﺴاﻋد مﺤیﻄی روی ﺧواﻫد داد.

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 ﺷاﺧﺺﻫای مﺨتﻠﻒ ﻋﻤﻠکردی
مورد ﺑررسی ﻗرار گرفت .ﻃﺒﻖ یافتهﻫا ،گرایﺶ کارآفرینانﺔ پﮋوﻫشکدهﻫا ،راﺑﻄﺔ مﺴتﻘیﻢ و ﻗاﺑﻞ توﺟهی
ﺑا ﻋﻤﻠکرد ماﻟی آنها دارد و ایﻦ راﺑﻄه توسﻂ ﻋوامﻞ مﺤیﻄی تﻌدیﻞ میﺷود؛ ﺑهﻃوریکه ﺑیشتریﻦ تﺄﺛیر
گرایﺶ کارآفرینانه ﺑر ﻋﻤﻠکرد ماﻟی در ﺷرایﻂ نامﺴاﻋد مﺤیﻄی ﻗاﺑﻞ مشاﻫده است .از دیدگاه ﻋﻤﻠی ،ایﻦ
پﮋوﻫﺶ نشان میدﻫد که پﮋوﻫشکدهﻫای موفﻖ یا در ﺷرایﻂ مﺤیﻄی مﺴاﻋد فﻌاﻟیت دارند و یا سﻄوﺡ
ﺑاﻻیی از گرایﺶ کارآفرینانه را ﺑه نﻤایﺶ میگذارند .اﺑﻌاد ﺷناساییﺷده ﺑرای گرایﺶ کارآفرینانه ،ﺿﻤﻦ
کﻤﻚ ﺑه سیاستگذاران در ایجاد فﻀای مناسﺐ و اتﺨاﺫ راﻫﺒرد تاﺛیرگذار ﺑر توسﻌﺔ کارآفرینی ،در
اﺻﻼﺡ نﻘﺶ مﺆسﺴهﻫای درگیر در تﺤﻘیﻖ و توسﻌه نیﺰ مﻔید ﺧواﻫد ﺑود .سیاستگذاران ،ﺑا اتﺨاﺫ راﻫﺒرد
کارآفرینانه ،دست کﻢ ﺑﺨشی از مناﺑﻊ ماﻟی مورد نیاز ﺑرای فﻌاﻟیتﻫای تﺤﻘیﻖوتوسﻌه را فراﻫﻢ آوردند.
از ﻟﺤاﻅ نﻈری ،ایجاد مﻘیاﺱ ﺟدید نﻘﻄه ﺷروﻋی است ﺑرای ﺟریانی ﺟدید در کارآفرینی دانشگاﻫی
که ﺑه کارآفرینی فناورانه در پﮋوﻫشگاهﻫا میپردازد .ﺑا توﺟه ﺑه اینکه در ادﺑیاﺕ کارآفرینی دانشگاﻫی،
واژﺓ دانشگاه کارآفریﻦ فراوانی ﺑاﻻیی دارد ،میتوان ایﻦ ﺟریان ﺟدید پﮋوﻫشی را پﮋوﻫشگاه کارآفریﻦ
ناﻡگذاری نﻤود .مﻘیاﺱ ایجاد ﺷده در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،ﺑﺴیار واﺑﺴته ﺑه زمینه است و ﺑدون تردید ایﻦ سازه
نیازمند ﺑررسی ﺑیشتر در زمینهﻫای مﺨتﻠﻒ )مﺜ ً
ﻼ ﺻنایﻊ مﺨتﻠﻒ( میﺑاﺷد.
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