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اکتشاف منابع طبیعی به خلق فرصت های جدید کارآفرینانه در صنعت منجر 
می شــوند.]1[ با این حال مشــاهدات، بیانگر این واقعیت است که کشورهای 
وابســته به ثروت منابع طبیعی از رشــد اقتصادی پایین تری نسبت به سایر 
کشــورها رنج می برنــد]2[ و عملکرد اقتصادی نا امیدکننده ی این کشــورها 
قابل توجه تر است.]3[ سود حاصل از فروش منابع طبیعی به بزرگ شدن حجم 
اقتصادی در این کشــورها منجر می شود و این اقتصاد بزرگ، سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را کاهش داده، انگیزه های الزم برای اشــتغال زایی پایدار را از 

بین برده و کارآفرینی در جامعه را به حاشیه می راند.]4[ 
سود واریز شده به حساب دولت ها از فروش منابع طبیعی به کاهش مشارکت 
بهــره ور در فعالیت های کارآفرینانه منجر می شــود و ایــن مهم در حالی رخ 
می دهد که به گفته ی ژوزف شــومپيتر1، كارآفرينــي نيروي محركه و موتور 

توسعه ی اقتصادي کشورها است. 
همچنین توليد ثروت، توســعه ی تكنولوژي و اشــتغال مولد، سه دلیل مهم 
بــرای توجه ویژه ی کشــورها به مقوله ی کارآفرینی اســت. نقش اساســی 
کارآفرینی به اندازه ای قابل توجه اســت که اقتصاد کشــورهای پیشــرفته 
تحت تاثیــر کارآفرینی قــرار دارد و فعالیت هــای کارآفرینانه نقش محوری 

در توســعه ی اقتصادی این کشــورها دارد.]5[ با این حال اهمیت و جایگاه 
ویژه ی کارآفرینی در ایران علی رغم دسترســی بــه منابع عظیم نفت و گاز 

نادیده گرفته شده است.
ایران با در اختیار داشــتن مجموع ذخایر 15۷.8 میلیارد بشکه نفت خام در 
ســال 2015 در رتبه ی چهارم دنیا قرار گرفته است. همچنین کارشناسان 
حوزه ی انرژی با در نظر گرفتن ذخایر توســعه  نیافته در کنار برخی مناطق 
کشف نشــده، رتبه ی نخست ذخایر نفتی را برای ایران پیش بینی می کنند. 
دسترســی به این منابع عظیم منجر به شــکل گیری اقتصاد نفتی در ایران 
شــده و صنعت نفت به حوزه ای با پتانسیل باال برای توسعه ی کارآفرینی در 
کشور تبدیل شده اســت. اما تصدی گری دولت در این بخش و آسیب های 
 موجود در راهبردها و فرآیندها عاملی اثرگذار بر عدم تحقق شرایط مطلوب 
کارآفرینی در این صنعت اســت.]6[ از این رو اتخاذ یک راهبرد درســت و 
تدوین یک مدل جامع برای توســعه ی کارآفرینی در کشورهای نفتی نظیر 

ایران اهمیت باالیی دارد.
یکــی از عناصر مهم در کارآفرینی، فرآیند کارآفرینی اســت،]۷[ به نحوی که 
ُموروز و هینِدل2)2012(، فرآیند را بنیان اصلی کارآفرینی معرفی می کنند.]8[ 

  عادل آذر، استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس  عظیم زارعی، دانشــیار گروه مدیریت دانشکده ی اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه ســمنان  
  رضا بهبود*، کاندیدای دکتری مدیریت صنعتی دانشــکده ی اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشــگاه سمنان 

فرآیند کارآفرینی برای هر صنعت متشــکل از گام ها، مولفه ها و عوامل اثرگذار متفاوتی اســت که در صورت 
انتخاب صحیح این عناصر در مدل فرآیندی، مسلما سایر فرآیند های مرتبط با توسعه ی کارآفرینی روند مناسب 
خود را خواهند یافت و کاهش شکســت در فعالیت های کارآفرینانه حاصل می شود. در این راستا دسترسی به 
یــک مدل فرآیندی در زمینه ی کارآفرینی صنعت نفت ایران با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشــور 
ضروری اســت. این پژوهش با توجه به پیچیدگی مسئله ی فرآیند کارآفرینی ناشی از تعامالت بسیار و حضور 
ذینفعان متعدد با بهره گیری از روش شناســی سیستم های نرم مدل فرآیند کارآفرینی در صنعت نفت ایران را 
پس از ترســیم تصویر گویا و تحلیل کاتوو، متشکل از ســه فرآیند اصلی آغازش، اجرا و رشد و ده ریز فرآیند، 
ســاخت دهی کرد. ارزیابی و غربال فرصت ها مبتنی بر معیارهایی همچون نوآوری، الزامات قانونی، دسترســی 
به نیروی انســانی متخصص، میزان ســودآوری و تقاضای بازار، پدیده ی اصلی در مدل پیشنهادی این پژوهش 
اســت. در انتهای پژوهش نیز مدل مفهومی توســعه یافته با دنیای واقعی مقایسه و مشــاهده شد با اقداماتی 
همچون بازنگری در برنامه های آموزش عالی مرتبط با کارآفرینی و ایجاد محیط فرهنگی پشتیبان فعالیت های 

کارآفرینانه می توان راهبردها یا گام های ویژه ای در دو سطح کالن و خرد ایجاد کرد.
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مباحث ویژه

فرآیند کارآفرینی برای هر صنعت متشکل از گام ها، مولفه ها و عوامل اثرگذار 
متفاوتی اســت که در صورت انتخاب صحیح ایــن عناصر در مدل فرآیندی 
کارآفرینی مســلما آموزش کارآفرینی و دیگر فرآیند های مرتبط با توسعه ی 
کارآفرینی روند مناسب خود را خواهند یافت و کاهش شکست در فعالیت های 
کارآفرینانه حاصل می شــود. در این راستا دسترسی به یک مدل فرآیندی در 
زمینه ی کارآفرینی صنعت نفت ایران متشکل از زنجیره ی ارزش صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشــور ضروری 
است و تا آنجا که محقق بررسی کرده، تاکنون به این مهم در ادبیات موجود 

پرداخته نشده است. 
همچنین رویکرد مطالعات موجود در زمینه ی مدل ســازی فرآیندی، متمرکز 
بر روش های کمی اســت، حال آن  که اساسا مسئله ی فرآیندهای کارآفرینی 
به دلیل وجود تعامالت بســیار و حضور ذینفعان متعــدد به ویژه در مراحل 
راه اندازی اولیه از جنس مســائل پیچیده اســت. از این رو نتایج ارائه شده در 
مطالعــات با روش های کمــی مبتنی بر تحقیق در عملیات ســخت به طور 

عملیاتی مورد استفاده کارآفرینان نبوده است. 
پژوهــش حاضــر با توجه بــه نقش کلیدی صنعــت نفــت در کارآفرینی و 
اشتغال زایی پایدار و در نظر گرفتن این مسئله به عنوان یک مسئله ی غامض 
درصدد آن است تا نقص موجود در این حوزه را به کمک روش های مدل سازی 
سیســتمی نرم برطرف کرده و ابزاری مناســب برای توسعه ی کارآفرینی در 
اختیار ذینفعان اصلی، شــرکت های کارآفرینی، کارآفرینان و سرمایه گذاران 
بین المللی با هدف ارائه ی تصویری شــفاف از مراحل چندگانه ی فعالیت های 

کارآفرینانه در صنعت نفت ایران قرار دهد.

مروری بر مبانی و پیشینه ی تحقیق
اهمیــت کارآفرینی به حدی قابل توجه اســت که رشــد گرایش به مطالعات 
پیرامون این حوزه به یکی از ســریع ترین حوزه ها در پژوهش های مدیریت و 
کســب وکار تبدیل شده است.]9[ با این حال مطالعات در زمینه ی مدل سازی 
فرآیندی در این حوزه گســترده نمی باشــد.]10[ مدل فرآیندی از آن جهت 
اهمیت دارد کــه فرآیندهای کارآفرینی برای صنایــع مختلف دارای مراحل 
متفاوت است. در این حوزه مطالعات ذکر شده در ادامه در دسترس هستند.

بلِز و بایندر3)2015(، با تمرکز بر کارآفرینی پایدار به جای کارآفرینی سنتی 
معتقدند که کارآفرینی پایدار به دنبال اهداف ســه گانه ی اقتصادی، اجتماعی 
و زیســت محیطی اســت.]11[ آنها با انجام چهار مطالعــه ی موردی، مدلی 
فرآیندی برای کارآفرینی پایدار متشــکل از شش مرحله را توسعه داده اند. در 
مرحله ی اول، مشکل اجتماعی یا زیست محیطی شناسایی می شود. مرحله ی 
دوم شناســایی فرصت های اجتماعی یا زیســت محیطی است. مرحله ی سوم 

به ارائه ی راه حل مبتنی بر دغدغه ی اجتماعی یا زیســت محیطی می پردازد و 
در مرحله ی چهارم توســعه ی راه حل پیشنهادی با در نظر گرفتن موضوعات 
اقتصادی انجام می شود. در مرحله ی پنجم تخصیص بودجه ی انجام و شرکت 
پایدار تشکیل می شود و در مرحله ی ششم از مدل فرآیندی کارآفرینی پایدار، 

ورود به بازار شکل می گیرد.
خنیفــر و همکاران)1395(، با اشــاره به اهمیت کارآفرینی در شــکوفایی و 
توسعه ی کشــور به طراحی مدل فرآیندی کارآفرینی در صنایع غذایی ایران 
اقدام کرده اند.]12[ پدیده ی اصلی در مدل فرآیندی تجویز شده توسط آنها، 
تشــخیص فرصت مناسب به منظور دســتیابی و توسعه ی بازار و بهره برداری 
از آن متاثر از عوامل فردی، شــخصیتی و شغلی اســت. مدل فرآیندی ارائه 
شــده در این پژوهش برای صنایع غذایی ایران شامل هفت مرحله از کشف و 
پیشــنهاد فرصت کارآفرینی تا خروج از کسب وکار است. همچنین این مدل، 
هفت مرحله ی اصلی را در قالب ســه مرحلــه ی کلی قبل از راه اندازی، حین 

راه اندازی و پس از راه اندازی دسته بندی کرده است.
اِنِجل4 و همکاران)201۷(، به بحث و بررســی درباره ی شبکه های کارآفرینی 
تحت شــرایط عــدم قطعیــت پرداخته انــد.]13[ آنها با ســاخت یک مدل 
فرآیندی پویا برای شــبکه های کارآفرینی، کارآفرینان را به ابزار مناسب برای 
تصمیم گیری و عملکرد تحت شرایطی که ارتباطات نامشخص، نتایج غیرقابل 
پیش بینی و تعامالت اجتماعی منجر به ظهور اهداف جدید می شــوند، مجهز 

کرده اند.
چانــدرا5)201۷(، با مطالعه ی ادبیــات موجود پیرامــون فرآیند کارآفرینی 
بین المللــی، دو خأل مهم در این فرآیند را شناســایی کرده اســت.]14[ خأل 
اول به چگونگی ارزیابی فرصت های کارآفرینی توســط کارآفرینان در فرآیند 
کارآفرینی بین المللی اشــاره دارد و خأل دوم نقش زمان در فرآیند ارزیابی را 
مورد توجه قرار می دهد. او با معرفی سه قانون، مدلی فرآیندی مبتنی بر زمان 
برای کارآفرینی ارائه کرده که به سهولت تصمیم گیری در زمان مناسب برای 

فرصت های کارآفرینی بین المللی کمک می کند.

پیشینه ی نظری تحقیق
کارآفرینی

سیاســت اصلی کشــورها در عصر حاضر متمرکز بر کارآفرینی است]15[ و 
کارآفرینی به عنوان یک فرآیند مفهوم ســازی شده می تواند در انواع مختلف 
ســازمان ها با اندازه های متفاوت رخ دهــد.]16[ این مفهوم متمرکز بر ایجاد 
کســب وکار جدید و توسعه ی مشاغل موجود اســت.]1۷[ تعاریف بسیاری از 

کارآفرینی توسط محققین ارائه شده است. 
اُورا6)201۷(، کارآفرینی را فرآیند تبدیل یک شــکل از ســرمایه به شــکل 
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دیگری تعریف می کند، مانند تبدیل موفقیت اقتصادی به قدرت سیاســی و 
بالعکس.]18[ 

تعریف هیســریچ و پیترز۷)2002( از کارآفرینی را می توان کامل ترین تعریف 
در این حوزه دانســت.]19[ مطابق با این تعریف، کارآفرینی عبارت اســت از 
فرآیند نوآوری و اســتفاده از فرصت ها با تالش بســیار کــه همراه با پذیرش 
ریســک های مالی، روانی و اجتماعی با هدف کســب منفعــت مالی، میل به 

موفقیت، رضایت شخصی و استقالل انجام می شود.
کارآفرینی متمرکز بر ســه عنصر اصلی فرصت، محیط و کارآفرین است.]12[ 
فرصت، سازه ی مرکزی کارآفرینی است]20[ و دولت ها نقش مهمی در توسعه ی 
کارآفرینی بر عهده دارند، به  نحوی  که سیاســت های اتخاذی و ابالغی توسط 
دولت ها همچون بهبود عوامل قانونی، اســتخدام، مالیات، آموزش و دسترسی 

به فناوری می توانند منجر به توسعه ی کارآفرینی در یک جامعه شوند.]21[

مدل فرآیندی کارآفرینی
اکثــر محققیــن به اهمیت نقــش فرآیندها در تولید ارزش بــرای بنگاه ها و 
صاحبان آنها تاکید داشــته اند.]22[ بســیاری از محققین، کارآفرینی را نیز 
یک فرآیند می دانند]10[ که متشــکل از وظایــف و فعالیت ها با هدف درک 
فرصت های کارآفرینانه و ایجاد سازمان هایی برای دنبال کردن آنها است.]23[ 
پژوهشــگران فعال در این حوزه معتقدند بــرای درک عمیق تر از کارآفرینی 
بایســتی یک مدل فرآیندی چند مرحله ای که دربردارنده ی بازیگران اصلی، 
فعالیت ها و محرک های موفقیت در هر مرحله اســت، ســاخته شود. از این رو 
مطالعات مختلفی به بررســی مولفه ها و عناصر شــکل دهنده ی مدل فرآیند 

کارآفرینی پرداخته اند. 
بــه عنوان مثال ِژنگ و اســکیس8)2013(، بازار فرصت، ســازمان و منابع را 
مولفه های اصلی فرآیند کارآفرینی دانســته اند.]24[ بارون و ِشین9)200۷(، 
عناصر مدل فرآیندی را در ســه مرحله ی قبــل از راه اندازی، حین راه اندازی 
و پس از راه اندازی شناســایی و دســته بندی کرده انــد]25[ و پِرتوریِس10 و 
همکاران)2005( از عملکــرد کارآفرینانه، مهارت های کارآفرینانه، انگیزش و 
مهارت های کســب وکار به عنوان عناصر اصلــی مدل فرآیندی کارآفرینی نام 

برده اند.]26[

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر درصدد آن اســت که فرآیند کارآفرینی در صنعت نفت ایران 
متشــکل از زنجیره ی ارزش نفت، گاز و پتروشــیمی را مورد پایش و بررسی 
قرار دهد. رویکرد حل مســئله مبتنی بر تحقیق در عملیات نرم است چراکه 

مسئله ی مورد مطالعه در دســته ی مسائل پیچیده و غامض قرار می گیرد. از 
این رو از رویکرد روش شناســی سیستم های نرم برای ساخت دهی به مسئله و 

ارائه ی مدل فرآیندی استفاده می شود. 
همچنین این پژوهش از حیث هدف، کاربردی است زیرا به منظور برخورداری 
از نتایــج به تحقیق در یک زمینه ی خــاص پرداخته ایم. داده ها از طریق فهم 
و تفسیر پژوهشگر پس از بررســی ادبیات موجود در قالب اسناد و مدارک و 
مصاحبه با خبرگان گردآوری می شوند که این موضوع بیانگر تحقیق کیفی با 

رویکرد استقرایی است. 
ایــن پژوهش از حیث ماهیت با توجه به عدم وجود فرضیه از نوع اکتشــافی 
اســت. همچنین جامعه ی آماری تحقیق را خبرگان و کارشناسان صاحب نظر 
در حــوزه ی کارآفرینــی در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی به تعداد 21 نفر 
تشکیل داده اند که از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده اند. 
پرسشــنامه باز و مصاحبه های عمیق نیمه ســاختاریافته با خبرگان، دو ابزار 
گردآوری داده و دســتیابی به اطالعات برای رسم تصویر گویا و ساخت مدل 

در این تحقیق است. سواالت پرسشنامه عبارت بودند از:
 فرآیند فعلی برای کارآفرینی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به چه صورت 

است و چه مراحلی را طی می کند؟
 چه عواملی در فرآیند کارآفرینی صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی بایستی در 

نظر گرفته شود؟
 تصمیم گیرندگان اصلی کارآفرینی در این حوزه چه کسانی هستند؟

 مشکالت و محدودیت های فعلی در کارآفرینی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
کدامند؟

 چه پیشــنهادهایی برای بهبود شــرایط فعلی در فرآینــد کارآفرینی ارائه 
می کنید؟

روش شناسی سیستم های نرم
رویکرد روش شناســی سیســتم های نرم برای نخســتین بار توسط چکلند و 
همکارانش در ســال 19۷2 در دانشگاه لنکستر انگلستان در پاسخ به شکست 
روش مهندســی سیســتم ارائه شــد. این رویکرد از روش های ابتکاری است 
که ریشــه در علوم رفتاری و به طور خاص ســازمانی دارد.]2۷[ روش شناسی 
سیستم های نرم برای حل مسائل دنیای واقعی با دیدگاه های چندگانه و مواجهه 
با مسائلی با مشارکت اجزای اجتماعی، سیاسی و انسانی کاربرد دارد.]28[ این 
رویکرد پرکاربردترین رویکرد تفکر سیستمی است که در رشته های مختلف به 
کار می رود.]29[ روش شناسی سیستم های نرم با ارائه ی تصویری جامع نسبت 
به موضوع مورد مطالعه و تبیین تمامی ابعاد مسئله این امکان را برای خبرگان 
فراهم می آورد که برای رسیدن به هدف موردنظر تالشی مستمر انجام دهند 
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مباحث ویژه

) Checkland  1  مدل هفت مرحله ای متدولوژی سیســتم های نرم )2000 ,

و از رسیدن به حصول نتیجه اطمینان داشته باشند.]2۷[ در این پژوهش نیز 
با توجه به وجود دیدگاه های چندگانه در فرآیند ســاخت دهی به مدل فرآیند 
کارآفرینی در صنعت نفت ایران از این روش اســتفاده شده است، چراکه این 

روش یک رویکرد برای مدل سازی فرآیندهای سازمانی است.]30[ 
چکلند)2000( هفت فعالیت اصلی روش شناســی سیستم های نرم را مطابق 

با شکل1 معرفی کرد.]31[ پژوهش حاضر نیز از این مدل پیروی می کند. 

یافته ها
مراحل رویکرد روش شناســی سیستم های نرم به منظور ساخت مدل فرآیند 

کارآفرینی در صنعت نفت ایران به صورت زیر است:

مرحله ی اول: مواجهه با موقعیت مسئله زا
در این مرحله شــناختی جامع و شــفاف برای درک بهتر از مســئله حاصل 
می شــود، چراکه کشف و فهم موقعیت مسئله نیازمند کسب نگرشی گسترده 
از آن است. محقق در این مرحله به دنبال ارائه ی تعریف از مسئله نیست بلکه 

می خواهد چیستی مسئله را مشخص و فضای حاکم بر آن را ترسیم کند.

فرآیند گسترده ی شناخت در این پژوهش متشکل از تعریف موقعیت مسئله زا و 
شناسایی ذینفعان از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و برگزاری کارگاه های 
متعدد بــا 21 نفر از متخصصین و خبرگان حــوزه ی کارآفرینی در زنجیره ی 
صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی است. موقعیت مسئله زا در این پژوهش پس از 
جمع آوری اطالعات الزم درباره ی مراحل، مولفه ها، عناصر و تصمیم گیرندگان 

اصلی در فرآیند کارآفرینی این حوزه به این شرح تعریف شد:
مطابق با آمارهای موجود، ایران با در اختیار داشــتن رتبه ی نخســت منابع 
هیدروکربنی جهان، ســوم منابع نفتی و دوم منابع گازی در دسته کشورهای 
صاحب منابع نفتی و گازی عظیم در جهان شناخته می شود. از این رو صنعت 
نفــت به عنوان محــرک اصلی در اقتصاد ایران، دارای ظرفیت اشــتغال زایی 
قابل توجهی اســت، اما توجه نامناســب به مقوله ی کارآفرینی در این حوزه و 
تصدی گری دولت در این صنعت منجر به عدم استفاده از این پتانسیل باال در 

راستای توسعه ی صنعتی و اقتصادی کشور شده است. 
این در حالی است که ایران با در اختیار داشتن بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل 
در رشته های فنی و مهندسی از بزرگ ترین دارندگان سرمایه ی انسانی دنیا در 

این زمینه به شمار می آید. 
وجــود نگرش کارآفرینانــه در صنعت نفــت می تواند به ترغیب و تشــویق 
ســرمایه گذاران، شناخت و گســترش بازارهای جدید به همراه خلق نوآوری 
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 2  تصویر گویای مــدل فرآیندی کارآفرینی صنعت نفت ایران

با هدف اشــتغال زایی، تولید ثروت و رشــد اقتصادی بینجامد. کارآفرینی در 
حوزه ی صنعت نفت ایران در دو بخش صنایع باالدســتی و پایین دستی مورد 
توجه اســت که می تواند به تکمیل زنجیــره ی ارزش در این صنعت بینجامد 
و مانع از خام فروشــی نفت شــود. صنایع باالدستی شامل جستجو، اکتشاف، 
حفاری، تولید نفت خام و گاز طبیعی اســت و صنایع پایین دســتی متشکل 
از پاالیش نفت خام، تولید مواد اولیه برای ســایر صنایع و توزیع و فروش گاز 

طبیعی و محصوالت مشتق از نفت خام است. 
کارآفرینی در صنایع پایین دســتی به دلیل مزایایــی همچون فعالیت کمتر، 
ســرمایه گذاری کمتــر، ارزش افزوده ی باالتر، اشــتغال زایی بیشــتر، تنوع 
محصوالت بیشــتر و خطرات کمتر، بیشــتر مورد توجه اســت. به طور کلی 
توســعه ی کارآفرینی در صنعت نفت نیازمند دسترسی به فناوری، تجهیزات، 
ماشــین آالت و نیروی انسانی متخصص است و از پیچیدگی باالیی برخوردار 
می باشــد. برای غلبه بر این پیچیدگی ها و موفقیــت در عرصه ی کارآفرینی 
بایســتی راهبردهای مناســب و فرآیندهای اثرگذار در این حوزه شناسایی، 

تعریف و تبیین شوند. 
یکی از خألهای موجود در توسعه ی کارآفرینی صنایع نفتی ایران عدم وجود 
یک مدل فرآیندی جامع اســت که به عنوان ابــزاری مهم، گام ها، مولفه ها و 
عوامــل موثر بر این مقولــه را نمایش داده و تبیین کنــد و نهایتا به کاهش 

شکست در این عرصه منجر شود. 
خصوصی سازی، ایجاد کسب وکارهای جدید، توسعه ی کسب وکارهای موجود 

و کوچک ســازی دولت بایســتی به عنوان محورهای اصلی در طراحی مدل 
فرآینــدی مورد مطالعه در نظر گرفته شــوند. همچنیــن این مدل فرآیندی 
بایستی اهدافی همانند خلق ثروت، سودآوری، نوآوری، اشتغال زایی، شکوفایی 
اقتصادی و توســعه ی فناوری را دنبال کند. دو شرکت ملی نفت ایران و ملی 
صنایع پتروشــیمی به عنوان شرکت های زیرمجموعه ی وزارت نفت، متولیان 
اصلی امر برنامه ریزی کالن، سیاست گذاری، بسترسازی و توسعه ی پایدار در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند که نقش اساسی در مقوله ی کارآفرینی 

در این حوزه ها را بر عهده دارند.

مرحله ی دوم: ترسیم تصویر گویا
تکنیک ترســیم تصویر غنی یکی از موفق ترین و پرکاربردترین تکنیک ها در 
روش شناســی سیستم های نرم است. این تکنیک بر این اصل استوار است که 
تصویر در بردارنده ی هزار کلمه اســت. یک تصویر غنی به نمایش ســاختار، 
فرآیندها، افراد و موضوعات بیان شــده توســط آنها و تضاد و ناسازگاری بین 
افــراد می پردازد. در ایــن پژوهش تصویر غنی پس از گفتگــو با افراد حاضر 
در مســئله، مصاحبه های رســمی، برگزاری جلســات، کارگاه ها و مطالعه ی 

مستندات مطابق با شکل2 ترسیم شد.
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   1   عناصــر تحلیل کاتوو بــرای فرآیند کارآفرینی صنعت نفت ایران

مرحله ی سوم: استخراج تعریف ریشه ای
در این مرحله از رویکرد روش شناســی سیستم های نرم، مسیر مدل سازی از 
دنیای واقعی جدا شــده و تعریف ریشــه ای از دیدگاه های مختلف با ورود به 
دنیای سیستم ها استخراج می شود. تعریف ریشه ای، جمله ای است که نه تنها 
وضعیت مطلوب سیستم در مســئله ی مورد مطالعه را توصیف می کند، بلکه 
اهداف، افراد درگیر در موقعیت و اشــخاص تاثیر گذار و تاثیرپذیر این سیستم 
را نیز معرفی می کند. یافته های مراحل1 و 2 در اســتخراج تعاریف ریشه ای 

مورد استفاده قرار می گیرند. 
همچنین ابزارها و تکنیک هایی برای اســتخراج تعریف ریشــه ای پیشــنهاد 
شده اند. تحلیل کاتوو11 یک ابزار شناخته شده ی سیستمی نرم برای توصیف 
دیدگاه های مختلف، مفروضات اساســی و نتایج منطقی آنها در روش شناسی 
سیســتم های نرم است.]32[ این تکنیک در حل مسائل با دیدگاه ها چندگانه 
و متعارض از طریق شناســایی و حل مشکالت کسب وکارها با تمرکز بر روی 
سیســتم یا فرآیند موجــود کمک می کند.]33[ در تحلیــل کاتوو محقق به 
دنبال یافتن زمینه های شکل گیری مشکل و تاثیر راه حل ها بر افراد حاضر در 

موقعیت مسئله است.

تحلیل کاتوو
این کلمه عبارت اســت از: مشــتریان، بازیگران، فرآیند تبدیل، جهان بینی، 
صاحبان و عوامل محیطی. شــش عنصر اصلی ایــن تحلیل بیانگر چارچوب 
مســئله هستند. جدول1 هریک از این عناصر برای مدل فرآیندی کارآفرینی 

در صنعت نفت ایران را نشان می دهد.

تعریف ریشه ای
تعریف ریشه ای برای مسئله ی فرآیند کارآفرینی در صنعت نفت مورد مطالعه 

با در نظر گرفتن عناصر تحلیل کاتوو به این صورت بیان می شود:
"ســاخت مدل فرآیند کارآفرینی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی سیستمی 

اســت تحت حاکمیت دفتر کارآفرینی وزارت نفت، هسته ی علمی کارآفرینی 
شــرکت ملی نفت ایران و دفتر توسعه ی صنایع تکمیلی پتروشیمی که دانش 
فنــی و توانایی مالی و لجســتیکی افراد و ســازمان ها را به کمک ذینفعان و 
ســایر افراد درگیر با مسئله به ارزش افزوده ی اقتصادی از طریق فعالیت های 
کارآفرینانــه در توســعه ی صنایع باالدســتی و پایین دســتی صنعت نفت، 
گاز و پتروشــیمی تبدیل می کند و در نهایت به پیشــگیری از خام فروشــی، 
اشــتغال زایی، ایجاد و ثبت دانش جدید، ســودآوری، خلق ثروت و شکوفایی 
اقتصــادی می انجامد و افزایش رضایت عموم مــردم، نظام و دولت جمهوری 

اسالمی ایران را با توسعه ی صنایع زیرساختی به  همراه دارد."

مرحله ی چهارم: ساخت یک مدل مفهومی
در این مرحله به ازای تعریف ریشــه ای، یک مــدل مفهومی با هدف نمایش 
فعالیت های اجرایی الزم از طریق مجموعه اقدامات منطقی اســتخراج شده از 

تعریف ریشه ای ترسیم می شود. 
شــکل3 مدل مفهومی فرآیند کارآفرینی در صنعت نفت را بر پایه ی تعریف 

ریشه ای استخراج شده در مرحله ی قبل نمایش می دهد.

مدل فرآیند کارآفرینی صنعت نفتعناصر کاتوو

)C( عموم مردم، کشور جمهوری اسالمی ایران، دولت، وزارت نفت، وزارت علوم، تحقیقات و نوآوری، وزارت صنعت، معدن و تجارتمشتری

)A( بازیگران
دفتر کارآفرینی وزارت نفت، هسته ی علمی کارآفرینی شرکت ملی نفت ایران، دفتر توسعه ی صنایع تکمیلی پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، کارآفرینان، 

فارغ التحصیالن دانشگاهی، اساتید دانشگا ه ها، نیروی انسانی متخصص و ماهر، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، پارک فناوری پردیس، بنیاد ملی 
نخبگان، کارخانجات صنعتی، سرمایه گذاران بخش خصوصی

)T( فرآیند تبدیل
تبدیل دانش فنی و توانایی مالی و لجستیکی افراد و سازمان ها به ارزش افزوده ی اقتصادی از طریق توسعه ی صنایع باالدستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز و 

پتروشیمی به واسطه ی فعالیت های کارآفرینانه

)W( نگرش، جهان بینی
بینش در این مسئله عبارت است از تکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با هدف جلوگیری از خام فروشی، اشتغال زایی، سودآوری، خلق 

ثروت و نهایتا شکوفایی اقتصادی

)O( شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایرانمالکان

محدودیت ها و خألهای قانونی، مالحظات سیاسی، تحریم، فناوری، تصدی گری دولت، ضعف در آموزش کارآفرینی، فقدان فرهنگ کارآفرینی، تامین منابع مالی، رسانه)E( عوامل محیطی
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 3  مدل مفهومــی فرآیند کارآفرینی صنعت نفت ایران
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مباحث ویژه

مطابق با مدل توســعه یافته بر اساس نظرات خبرگان، اقدامات کارآفرینانه در 
صنعت نفت در ســه مرحله ی اصلی آغازش )متشکل از مجموعه فعالیت های 
تدوین اهــداف و راهبردهای کالن، شناســایی فرصت هــا، ارزیابی و غربال 
فرصت ها، توســعه ی مفهومی فرصت انتخابی، تحلیل فضای کسب وکار برای 
فرصــت توســعه یافته و اقدام به تصمیم گیری برای اجــرا در بخش دولتی یا 
خصوصی(، مرحله ی اجرا )شــامل تشــکیل تیم هــای کاری، آموزش نیروی 
انســانی، اجرا و دریافت بازخورد( و مرحله ی رشــد )متشکل از فعالیت های 

بازاریابی، رشد و نوآوری( انجام می شود. 
تدوین اهداف و راهبردها به عنوان اولین گام در فرآیند توسعه ی فعالیت های 
کارآفرینانه می بایســت مبتنی بر توجه بــه عوامل محیطی و نهادی همچون 
تعامل ســازمان ها و نهادهای حاکمیتی حامی با یکدیگر و ارتباط موثر آنها با 
کارآفرینان با هدف توسعه ی زیرساخت های آموزش کارآفرینی و فرهنگ سازی 
در این زمینه، اقدام به اصالح ســاختارها و ســازوکارهای موجود حاکم برای 
دســتیابی به تامین منابع مالی مطمئن، حمایت از فعالیت های کارآفرینانه و 
ایجاد اشــتغال، تسهیل مقررات و قوانین و ارائه ی مشاوره های فنی و مالی به 
کارآفرینان با هدف کاهش احتمال شکســت در اجرای طرح های کارآفرینی 

انجام شود.
در گام دوم، کارآفرینان بایســتی با خالقیت و هوشیاری نسبت به جستجوی 
دقیق و شناســایی فرصت های کارآفرینانه با هدف ایجــاد و انتقال ارزش به 
ذینفعــان صنعت نفــت با در نظر گرفتن توانایی دسترســی به دانش اولیه و 

نیازهای محیط و بازار اقدام کنند. 
ویژگی شــخصیتی کارآفرینان در این مرحله از اهمیت قابل توجهی برخوردار 
اســت، چراکه تنها عده ی خاصی از افراد با حساســیت باال، تمامی نیازهای 
محیط و بازار را در صنایع باالدســتی و پایین دســتی نفــت رصد کرده و به 
فرصت های بالقوه ی موجود در این بخش ها پی می برند. نکته ی مهم دیگر در 
این مرحله، دانش پیشــین این افراد از صنعت نفت است، به  نحوی که آنها به 
اطالعات جدیدی از وضعیت موجود و نیازهای بازار حساس هستند که مرتبط 
با دانش اولیه ی آنها است و آنها را نسبت به دیگران در شناسایی فرصت های 

سودآور متمایز می کند.
مطابق با نظر خبرگان مجموعه ی فعالیت های انجام شده در گام سوم، ارزیابی 
و غربال فرصت ها که با عنوان پیش امکان سنجی فرصت ها نیز شناخته می شود 
به همراه فعالیت های گام پنجم که به تحلیل فضای کســب وکار می پردازد به 
عنوان مهمترین فرآیند های مرحله ی آغازش و به طور کلی فرآیندهای اصلی 

مدل در نظر گرفته می شوند. 
در گام ارزیابی و غربال، ابتدا به ســنجش میــزان نوآوری تمامی فرصت های 
شناسایی شــده، پرداخته می شــود. نیازمندی های اجرای فرصت با الزامات 
قانونی تعریف شده برای صنعت نفت تطابق داده شده و توانمندی های اجرایی 

و لجســتیکی به همراه میزان دسترســی به نیروی انســانی متخصص برای 
توسعه ی فرصت کارآفرینانه مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین فعالیت های 
مهم دیگری همچون بررسی میزان سودآوری فرصت، مطالعه ی تقاضای بازار، 
حصــول اطمینان از آینده ی بازار و ســنجش قدرت رقابتــی رقبای فعال در 

زمینه ی حوزه ی مورد توجه فرصت انجام می شود.
در گام توســعه ی مفهومی فرصت به تعیین اهداف، چشــم انداز و افق زمانی 
مناســب فرصت پرداخته می شــود. نیازهای کاربردی طرح همچون بررسی 
اخذ مجوزهای الزم از ســازمان های متولی مانند شــرکت ملی نفت، شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی، سازمان توسعه و نوســازی صنایع ایران و سازمان 
محیط زیســت در این مرحله از مدل فرآیندی بررســی می شوند و در ادامه 
مهمتریــن فعالیت در این مرحله عبارت اســت از انجــام مطالعات طراحی 
مفهومی طــرح انتخابی که در این ریزفعالیت به تعیین ســیمای کلی طرح 
و تدوین الزامــات فنی اولیه ی طرح مبتنی بر نظــرات ذینفعان اصلی مانند 
دارنده ی دانش فنی، صاحبان لیســانس، مهندسین مشاور و تامین کنندگان 
کاال و تجهیزات اصلی موردنیاز برای اجرای طرح پرداخته شده و فرآیندهای 
اصلی به همراه کارکرد سیســتم های عمده ی طــرح انتخابی برای کمک به 
ارزیابی جامع طرح در مرحله ی بعدی فرآیند کارآفرینی، امکان سنجی فرصت 

کارآفرینانه، تعیین می شوند.
گام پنجم به تحلیل فضای کســب وکار در قالب انجام مطالعات امکان سنجی 
فرصت کارآفرینانــه می پردازد. مجموعه فعالیت هایی همچون انجام مطالعات 
بازار با هدف تخمین تقاضا و حصول درک صحیحی از مشــتری و نیاز بازار، 
ارزیابــی فنی با هدف بررســی فنــاوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشــین آالت 
و تجهیــزات موردنیاز برای اجــرا، ارزیابی اقتصادی با هــدف تعیین میزان 
مطلوبیــت، اشــتغال زایی و ارزآوری طــرح و ارزیابی مالی بــا هدف تعیین 

سوددهی یا زیان دهی طرح در این مرحله انجام می شود. 
همچنیــن دو فعالیــت مهم ارزیابی آثــار اجتماعی و زیســت محیطی طرح 
کارآفرینانه به منظور بررســی پیامدهای اجــرای طرح بر زندگی مردم عادی 
و زیســت بوم پیرامون محل اجرای طرح و میزان ارتقای کیفیت محیط، رفاه 
و عدالت اجتماعی، مشارکت شــهروندان و غیره انجام می شوند. در ادامه نیز 
نســبت به برآورد حجم ســرمایه گذاری، هزینه ها و زمان اجرای طرح جهت 
برنامه ریزی و تدوین یک مدل مالی مبتنی بر شاخص های کلیدی کسب وکار 
در راستای ارزیابی گزینه های مناسب تامین مالی طرح مانند استقراض بانکی، 
فروش اوراق یا فروش سهام با هدف نهایی کمک به تصمیم گیری اجرای طرح 

در بخش دولتی یا خصوصی با در نظر گرفتن سایر معیارها اقدام می شود.
مجموعه فعالیت های تشکیل تیم های کاری، آموزش کارکنان، اجرا و دریافت 
بازخورد به عنوان گام های هفتم و هشــتم از مدل کلی در فرآیند اصلی اجرا 
انجام می شــوند. در گام تشــکیل تیم های کاری و آموزش کارکنان بایستی 
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نسبت به ثبت شرکت و نام تجاری، حق مالکیت، اخذ پروانه ی بهره برداری از 
ســازمان مربوطه و تعیین محل اجرای پروژه اقدام شده و افراد و منابع الزم 
برای اجرای طرح به نحوی جذب و ســازمان دهی شوند که به اجرای کارآمد 
طرح با تعیین وظایف و ایجاد روابط بین فعالیت ها و پیشگیری از دوباره کاری 
و وقوع تاخیر زمانی با هدف نهایی رســیدن به اهداف از پیش تعیین شــده، 

انجامد. 
همچنیــن در ایــن مرحله نمونه هــای اولیه و آزمایشــگاهی تولید و پس از 
عرضه ی اولیــه در بازار مــورد تجزیه وتحلیل و ارزیابی قــرار می گیرند تا با 
توجه به بازخورد دریافتی از مشــتری و بازار نســبت به اصالحات مورد نیاز 
اقدام شــود. گام های نهم و دهم از مدل فرآیند کارآفرینی در صنعت نفت به 
مقوله ی بســیار مهم بازاریابی و رشد می پردازد. این مرحله از مدل فرآیندی 
دارای مولفه های عمومی تر از مفهوم کارآفرینی بوده و مشترک با سایر صنایع 
اســت. توجه بســیاری از کارآفرینان معطوف به نوآوری و میزان ســودآوری 
فرصت های کارآفرینانه اســت، حال آن که توجه به بازاریابی و  برندسازی از 
یک ســو و تحقیق و توسعه با هدف رشد و تکمیل زنجیره ی ارزش محصول یا 
خدمت ایجاد شــده از سوی دیگر، می تواند منجر به موفقیت پایدار در اجرای 
طرح هــای کارآفرینانه شــود و از خروج زودهنگام ناشــی از عوامل متعددی 
همچون تغییر نیاز بازار و مشــتری یا تغییر سیاســت ها و قوانین جلوگیری 
کند. فرآیند بازاریابی مورد توافق خبرگان برای صنعت نفت مبتنی بر راهبرد 

بازاریابی STP 12 است. 
به کمک این رویکرد، در گام اول، نیازها و گروه های مختلف مشتریان در بازار 
صنعت نفت شناسایی می شود. در گام دوم، یک یا چند بخش از بازار بر اساس 
جذابیت های موجود نشــانه گیری و انتخاب می شــوند و در گام سوم، جایگاه 
محصول یا خدمت با ارائه ی پیشنهاداتی با هدف شناساندن مزیت رقابتی این 

پیشنهادات به مشتری شکل می گیرد. 
الزم به ذکر اســت مطابق با نظر خبرگان، فرآینــد بازاریابی در صنعت نفت 
بایســتی با هدف تامین نیاز مشــتریان در بازارهــای بین المللی به ویژه بازار 
آســیای شــرقی انجام شــود، چراکه عمده ی مشــتریان محصوالت صنایع 
باالدستی و پایین دســتی صنعت نفت ایران را کشورهای واقع در این منطقه 
تشــکیل می دهند. همچنین افزایش فروش و ارتقای جایگاه در بازار نیازمند 
سرمایه گذاری، تشــکیل واحد تحقیق و توســعه و ارتباط موثر با دانشگاه ها 
و مراکــز علمــی با هدف اســتفاده از ظرفیــت تحقیق و توســعه و افزایش 

توانمندسازی با هدف نهایی رشد و حضور مداوم در بازار است.
مدل ده مرحله ای تبیین شــده، پیامدهای کالنی همچون تولید ثروت، افزایش 
تاب آوری در برابر تغییرات محیطی همچون تحریم ها، جلوگیری از خام فروشی، 
تکمیل زنجیره ی ارزش فرآوری در محصوالت صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی، 

توسعه ی فناوری و نوآوری در محصوالت و خدمات را به همراه دارد.

مرحله ی پنجم: مقایسه ی مدل مفهومی با دنیای واقعی
در این مرحله از رویکرد متدولوژی سیســتم های نرم فرآیند حل مســئله از 
دنیای تفکرات سیستمی خارج شده و به دنیای واقعی با هدف سنجش میزان 

تفاوت ها بین مدل مفهومی و دنیای واقعی انجام می شود. 
در این پژوهش در مقایســه ی مدل مفهومی فرآیند کارآفرینی تعریف شده با 
دنیــای واقعی و آنچه در عمل در فضای کارآفرینی صنعت نفت ایران در حال 
اجرا است، مشاهده می شود که در مرحله ی تدوین اهداف و راهبردهای کالن 
کارآفرینی توجه مناســب به دو مقوله ی آموزش و فرهنگ کارآفرینی با هدف 
ترویج روحیه ی کارآفرینی به طور شایســته مورد توجه نهادها و مســئوالن 

ذیربط نبوده است. 
از این رو اقدامات مقتضی نیز در بخش قانون گذاری و انجام اصالحات ساختاری 
در راســتای تشــویق و حضور فعال افراد و بنگاه هــای خصوصی در زمینه ی 
کارآفرینی در حوزه ی نفت، گاز و پتروشــیمی انجام نشــده است. همچنین 
مطابق با مدل تدوین شده، مجموعه فعالیت های شناسایی فرصت ها، مطالعات 
پیش امکان سنجی13، توسعه ی مفهومی فرصت ها و امکان سنجی فرصت های14 
کارآفرینانه در هر یک از حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان مجموعه 
فعالیت هــای فرآیند آغــازش با هدف افزایش آگاهی عمومــی کارآفرینان از 
طرح های کارآفرینانه و میزان ســودآوری و بازگشــت ســرمایه در طرح های 
تعریف شــده به ویژه در صنایع پایین دســتی بایستی توســط سازمان های 
بخش دولتی انجام شــود، حال آن  که ایــن مهم به صورت محدود در صنایع 
پتروشیمی در حال انجام است و دو حوزه ی نفت و گاز به این امر نپرداخته اند. 
در ادامه ی مقایســه ی مدل مفهومی با دنیای واقعی مشــاهده می شــود که 
فرآیندهای کلی اجرا و رشــد در دنیای واقعــی محیط های کارآفرینانه مورد 
توجه قرار نمی گیرند، این در حالی اســت که توجه به فعالیت های بیان شده 
در این فرآیندها نقش بســزایی در موفقیت طرح هــای کارآفرینانه دارند. به 
عنــوان مثال بســیاری از طرح های کارآفرینانه در مرحلــه ی ورود به بازار و 
بازایابی، موفق عمل نکرده و این مهم منجر به شکســت می شود. این پژوهش 
در طراحی مدل فرآیندی کارآفرینی دو فرآیند اصلی اجرا و رشد را به عنوان 
فرآیندهــای تکمیلی در امتداد فرآیند آغازش برای نیل به موفقیت پایدار در 

طرح های کارآفرینانه در نظر گرفته است. 

مرحله ی ششم: تعریف تغییرات برای بهبود و توسعه
این مرحله از متدولوژی سیستم های نرم به دنبال تغییرات در ساختار، تغییر 
فرآیندهــا یا رویکردها و تغییر در نگرش هــا با هدف بهبود موقعیت از طریق 
ایجاد ســازش و نه اجماع بین ذینفعان بر ســر یک اقدام مشــترک است. به 
عبارت دیگر، شناسایی نظام مند تغییرات مطلوب قابل اجرا در سیستم دنیای 
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مباحث ویژه

واقعی در این مرحله انجام می شــود. اقدامات بیان شــده در ادامه بر اساس 
مقایســه ی گام پنجم پس از بحث و مذاکره ی فراوان بین ذینفعان به عنوان 
تغییرات الزامی و مطلوب برای تحقق اهداف حاصل از ارائه ی مدل کارآفرینی 

در صنعت نفت ایران پیشنهاد شد.
مهمترین فرآیند برای تعریف تغییرات را می توان مرحله ی اول، تدوین اهداف 
و راهبردهای کالن کارآفرینی در صنعت نفت دانست، چراکه راهبردهایی که 
تاکنون برای توسعه ی کارآفرینی در این صنعت اتخاذ شده اند، مناسب نبوده 
و ساختارهای توسعه ی کارآفرینی در این صنعت برای تحقق اهداف، نیازمند 
بازنگری هستند. در اولین گام بایستی به مقوله ی آموزش عالی از طریق بهبود 
برنامه های آموزشی، تغییر محتوای دروس دانشگاهی صنعت نفت در راستای 
تجاری ســازی طرح های کارآفرینانه و اســتفاده ی موثر در صنعت و به سازی 
فرآیندهای آموزشی در تطابق با الگوهای ارائه شده توسط کشورهای پیش رو 

پرداخته شود. 
فرهنگ نیز یکی دیگر از ابزارهای مهم رشــد و توسعه در مقوله ی کارآفرینی 
اســت. فرهنگ با تعریف مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، هنجارها و رفتارها 
که هویت یک جامعه را تشــکیل می دهد به طور جــدی بر میزان روحیه ی 
کارآفرینی تاثیرگذار اســت. محیط فرهنگی پشتیبان فعالیت های کارآفرینانه 
منجر به افزایش تحمل در برابر شکســت و در نتیجه شــکوفایی انگیزه های 

کارآفرینانه می شود. 
در این راســتا بایســتی موانع فرهنگــی از دیدگاه کارآفرینــان صنعت نفت 
شناســایی و راهکارهای مناسب برای غلبه بر این موانع ارائه شوند. همچنین 
تحول اساســی در ساختارها و ایجاد زیرســاخت های الزم با هدف استفاده ی 
حداکثری از ظرفیت شــرکت های خصوصی در قالب سازمان های کارآفرین و 
کاهش تصدی گری دولت در این بخش بایستی به سیاست کالن صنعت نفت 
تبدیل شــود. در ادامه نیز بایستی سازوکارهای تامین منابع مالی قابل اعتماد 

در تمامی بخش های صنعت نفت تبیین و اجرایی شوند. 
یکی دیگــر از فعالیت های مهم در فرآیند تدوین اهــداف و راهبردها، ایجاد 
مراکز مشــاوره ی فنی و مالی به منظور افزایش ســطح آگاهی کارآفرینان از 
برنامه هــای اثربخش کســب وکار، ایجاد کســب وکارهای کارآفرینانه، ارائه ی 
راهکارهای تامین مالی، معرفی روش های دســتیابی به دانش فنی مورد نیاز 
و ارائه ی الگوهای کاربردی برای ایجاد کســب وکارهای کوچک یا متوسط با 

بازگشت سریع سرمایه است.
گام بعدی تغییرات برای بهبود، دسترسی به دانش اولیه به ویژه برای طرح های 
کارآفرینانه ی کوچک و متوسط که از تکنولوژی پیچیده بهره می برند، است. 
در این راســتا پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان متولی ایجاد، توسعه و روزآمد 
کردن دانش و فناوری های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی بایستی 
نســبت به شناسایی طرح های کارآفرینانه ی صنعت نفت در سراسر دنیا اقدام 

کرده و نسبت به ایجاد و توسعه ی دانش فنی و بومی سازی فرآیندها، طراحی 
مفهومی، بنیادی، تفصیلی و به طور کلی خلق و ارائه ی دانش فنی الزم برای 
ایجاد واحدهای صنعتی با تکنولوژی و ارزش افزوده ی باال به کارآفرینان اقدام 

کند.
تهیه، تدوین و معرفی بســته های مرتبط با طرح هــای کارآفرینانه ی صنعت 
نفــت یکی دیگر از مجموعه فعالیت هایی اســت که بایســتی به آن پرداخته 
شود. برای نیل به این هدف بایستی تیم های کاری سازمان های دولتی بخش 
نفت، گاز و پتروشــیمی که مطلع درباره ی توانمندی ها و پتانسیل این بخش 
در کشور هستند نسبت به شناسایی فرصت های کارآفرینانه و ارزیابی و غربال 
فرصت ها بر اســاس شــاخص هایی همچون میزان نوآوری، تطابق با الزامات 
و محدودیت هــای قانونی، دانش فنی و توانمندی اجرایی و لجســتیکی برای 
اجرای طرح، میزان ســودآوری و در مرحله ی بعد توســعه ی مفهومی فرصت 
کارآفرینانه با انجام مطالعات مهندســی اولیــه و مطالعات طراحی مفهومی و 
پس از آن تحلیل فضای کسب وکار یا به عبارت دیگر امکان سنجی فرصت های 
کارآفرینانه مبتنی بر معیارهایی همچون ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی طرح 
و بررســی آثار اجتماعی و زیســت محیطی آن، برآورد سرمایه گذاری الزم و 
هزینه هــای اجرای طرح و تعیین مدل مالی اقــدام کنند، به نحوی که برای 
هر طرح کارآفرینانه یک بســته ی کامل معرفی، شامل تمامی موارد ذکر شده 
در مــدل، تهیه و به صورت عمومی در اختیار افراد و ســازمان های کارآفرین 

قرار گیرد. 

مرحله ی هفتم: برنامه ی کاری جهت اجرای تغییرات
اقدام به اجرای تغییرات شناســایی شده در مرحله ی قبل از طریق ایجاد یک 
برنامه ی عملیاتی در این مرحله انجام می شــود. در این پژوهش پیشنهاد شد 
که دو شــرکت ملی نفت ایران و دفتر توســعه ی صنایع تکمیلی پتروشیمی 
به همراه پژوهشگاه صنعت نفت با مشــارکت و هماهنگی سایر وزارتخانه ها، 
ســازمان ها و نهادهای متولی نســبت به برنامه ریزی برای اجرا و پیاده سازی 
تغییرات ذکر شــده در مرحله ی ششــم برای بهبود وضعیــت کارآفرینی در 

صنعت نفت اقدام کنند.

بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش، ارائه ی مدل فرآیند کارآفرینی صنعت نفت ایران متشکل 
از زنجیره ی ارزش نفت، گاز و پتروشــیمی و تبیین مراحل و فعالیت های این 
فرآینــد با در نظر گرفتن دیدگاه تمامی ذینفعان به کمک رویکرد متدولوژی 
سیســتم های نرم بود، به نحوی  که مولفه های گوناگونی همچون مشــتریان، 
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 187 

بازیگران، فرآیند تبدیل، جهان بینی سیستم، مالکین اثرگذار و عوامل محیطی 
در آن مشخص شده باشند. 

بــرای نیل به این هدف در گام اول به منظــور برخورداری از نتایج یافته های 
ســایر محققین برای حل مسئله ی مطرح شده در این پژوهش به تحقیق در 
این زمینه ی خاص پرداخته شــد و پــس از آن به کمک مصاحبه های عمیق 
نیمه ساختاریافته با 21 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه ی کارآفرینی صنایع 
نفــت، گاز و پتروشــیمی و برگزاری کارگاه هــای نیمه متمرکز تصویر گویای 
موقعیت مسئله ترسیم و مدل مفهومی پژوهش پس از ارائه ی تعریف ریشه ای 

تدوین شد. 
نتایج این پژوهش نشــان داد که مدل فرآیند کارآفرینی صنعت نفت از ســه 
فرآیند اصلی آغازش، اجرا و رشــد تشــکیل و حضور ذینفعان متعدد در آن 

منجر به پیچیدگی و پویایی موقعیت مسئله زا شده است. 
هــر یک از فرآیندهای اصلی متشــکل از زیرفرآیندهای جداگانه به تعداد ده 
فرآیند متوالی است. مطابق با مدل توسعه یافته، فرآیند آغازش از شش فرآیند 
تدوین اهداف و راهبردها، شناســایی فرصت ها، ارزیابــی و غربال فرصت ها، 
توســعه ی مفهومی فرصت غربال شده، تحلیل فضای کســب وکار و در انتها 
تصمیم گیــری برای اجرای طــرح کارآفرینانه در بخــش دولتی یا خصوصی 
تشکیل شده اســت. ایجاد تیم های کاری، اجرای طرح کارآفرینانه و دریافت 
بازخورد، مجموعــه فعالیت های فرآیند اجرا را تشــکیل می دهند. همچنین 
فرآیند رشــد نیز از دو فعالیت بازاریابی، رشــد و نوآوری تشکیل شده است. 
برای هر یک از فعالیت های ده گانه ی ترسیم شده، مجموعه ای از زیرفعالیت ها 
مطابــق با نظر خبــرگان در تطابق بــا فضای کارآفرینــی در صنعت نفت و 

نیازمندی های این صنعت تعریف شد. 

همچنیــن در ادامه، مدل فرآیندی توســعه یافته با دنیای واقعی مقایســه و 
مجموعه پیشــنهادهایی برای انجام تغییرات در راســتای رسیدن به اهداف 
ارائه شــد. بازنگری در برنامه های آموزش عالی مرتبط بــا کارآفرینی، ایجاد 
محیط فرهنگی پشتیبان فعالیت های کارآفرینانه، ارائه ی سازوکارهای تامین 
منابع مالی قابل اعتماد توسط بخش دولتی برای بنگاه های کارآفرینی، ایجاد، 
توســعه و بومی ســازی دانش فنی از جمله تغییرات مورد نیــاز برای بهبود 

وضعیت فعلی هستند.
مدل ارائه شــده در این پژوهش به عنوان یک نقشه ی جامع، امکان شناسایی 
مجموعه فعالیت های پیش رو برای توســعه ی کارآفرینی در صنعت نفت ایران 
را در اختیار ذینفعان، ســازمان ها و نهادهای دولتــی و بنگاه های کارآفرینی 
بخش خصوصی قرار می دهد. با این حال هر یک فرآیندهای ده گانه ی معرفی 
شده در این مدل و زیرفعالیت های مشخص شده در هر مرحله نیازمند بررسی 
و تبیین جداگانه هســتند که به دلیل محدودیت هــای موجود و اجتناب از 

پیچیدگی مدل به آنها پرداخته نشده است. 
از این رو برای تحقیقات آتی پیشــنهاد می شــود که نســبت به بررسی این 
مفاهیم و فعالیت ها همچون شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب به منظور 
گســترش کارآفرینی در صنعت نفت، عوامل و راهکارهای توسعه ی فرهنگ 
کارآفرینی، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت و شکست کارآفرینان، شناسایی 
و تبیین پیشــران های موثر بر بازاریابی در طرح هــای کارآفرینانه ی صنعت 
نفت اقدام شــود. همچنین مدل طراحی شده می تواند در سایر صنایع پس از 
مناسب سازی توســط محققین مورد استفاده و توسعه قرارگیرد تا نقاط قوت 

و ضعف آن نمایان شود.
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