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.1مقدمه 
تاکنون مطالعاتی ،در زمینه آینده پژوهی فردی و ابزارهای مفید شللبخشی به آینده افراد
انجام شده است (Reibnitz, 2007؛ Ellis, 1998؛ Wheelright, 2010; Wheelright,
2009؛ .)Hayward, 2003با این حال ،کارآفرینی میتواند نگرش نوینی را وارد این حوزه کند.
کارآفرینی ،فرآیندی است که وابسته به تصمیم کارآفرین برای اقدام بر اساس فرصت است
( .)Fuentes, Arroyo, Bojica, & Pérez, 2010درحالیکه بسیاری از افراد مبتلر و مبدع ،موفق
به خلق کسبوکار و تولید ثروت نمیشوند .کارآفرینی ،به صورت فرآیندی در طی زمان آشلار
میشود و از مراحل متمایز ولی مرتبط به هم ،گذر میکند ( ) Baron & Shane, 2008و
کارآفرینان هستند که با گذر از این مراحل ،موجب تحقق پدیده کارآفرینی شده و جامعه را از
پیامدهای مثبت اقتصادی-اجتماعی توسعه کارآفرینی برخوردار میکنند.
کارآفرینی و پیامدهای آن ،برخواسته از کنش برخی انسانهای خاص است؛ بنابراین درک
اینله چرا و چگونه این افراد این گونه رفتار میکنند در شناخت کل این فرآیند حیاتی است
) .(Baron, 2004; Shane, 2003در دهه اخیر ،مطالعات کارآفرینی بیشتر بر سطح فردی یا
سطح گروههای کوچلی که با کارآفرینی سروکار دارند متمرکز شده است ()Voros, 2007؛ در
واقع کارآفرینی نوعی شیوه تفلر ،استدالل و عمل است و رهبر آن ،نقش مؤثری بر عهده دارد
).(Timmons & Spinelli, 2007
کارآفرینان ،با ویژگیهای خاص خود ،در بستر تغییرات سریع دنیای امروزی ( 2000 Shane
 ،)& Venkatarmanآیندههای خود را خلق میکنند .و در این راستا ،گاهی عمللردی متناقص
با هنجارهای پذیرفته شده دارند .وضع تصاویر آینده ،سنگ بنای تصمیمهای هدایتگر کارآفرین
است ) .(Morrow, 2006طبق تعریف کورادکو و هوگتس ( )0222کارآفرینی فرآیند پویای
چشمانداز ،تغییر و خالقیت است و نیازمند به کارگیری انرژی و اشتیاق در جهت خلق و اجرای
ایده ها و راهحلهای خالقانه است .در حوزههایی همچون کارآفرینی که بهطور ضمنی یا عینی
ازمفهوم "آینده" استفاده می کنند ،تفلر آینده-محور زیربنای همه تالشها است ( Voros,
.)2007
به نظر میرسد بین رفتار کارآفرین و آیندهپژوهی فردی ارتباطی وجود دارد که همراستا با
حقیقتی کلیتر باعنوان «شللبخشیدن به آینده» است؛ زیرا آیندهنگری عنصر مخفی موفقیت
است و آیندهنگری مناسب ،ثروت به همراه دارد )  )The Future World Society, 2004این
تفلر روبهجلو ،میتواند در برنامهریزی برای ازدواج و زندگی خانوادگی موفق ،پسانداز پول برای
رویدادهای غیرمنتظره ،پیشقسط منزل ،و بازنشستگی ،زندگی فرد را کامالً دستخوش تغییر
3

1. Personal Futures studies

آيندهپژوهی فردی کارآفرينان :از خودنگاره به ...

311

کند ( .)The Future World Society, 2004
نوع نگرش کارآفرینان به آینده کسبوکار و خودشان ،نقشه ارزشمندی برای مسیر
آیندهپژوهی در زندگی فراهم میآورد .هدف این مقاله ،طرح مدلی برای آیندهپژوهی فردی
کارآفرینان است که میتواند آنها را به نتایج موفقیتآمیز فردی و جمعی رهنمون سازد .در اینجا
این سوال مطرح است که کارآفرینان چگونه به آینده خود و کسبوکارشان میاندیشند؟ نوع تفلر
و نگرش کارآفرینان به آینده چیست و در این مسیر از چه ابزارهایی بهره میبرند؟ با وجود اینله
تاکنون برای طراحی مدل آیندهپژوهی فردی ،رویلرد کارآفرینانه اتخاذ نشده است ،نتایج
نشاندهنده ظرفیت مسلّم کارآفرینان در شللدهی آینده همراه با ارزشآفرینی است.
3
برای انجام پژوهش ،روش کیفی نظریه برخواسته از دادهها یا نظریهپردازی زمینه بنیان
اتخاد شده است.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

ضرورت مطالعه رفتار کارآفرينان.کارآفرینان در مسیر تحقق فرآیند کارآفرینی ،جامعه را از
پیامدهای مثبت اقتصادی -اجتماعی توسعه کارآفرینی برخوردار میکنند .درحالیکه بخشی از
افراد ایدهپرداز و خالق هرگز موفق به خلق کسبوکار و تولید ثروت نمیشوند.
اتفاقنظر روبهرشدی مبنی بر اینله کارآفرینی ،فرآیندی متشلل از مراحل متمایز ولی مرتبط
است ،وجود دارد ) . (Baron & Shane, 2008این فرآیند با تشخیص فرصت کارآفرینانه شروع
شده و با توسعه ایده کارآفرینانه برای دنبالکردن آن فرصت ،ارزیابی فرصت ،توسعه محصول یا
خدمتی که میتوان برای مشتریان فراهم کرد ،گردآوری منابع مالی و انسانی ،طراحی سازمانی و
متقاعدکردن مشتریان ادامه مییابد () .) Shane, Locke, & Collins, 2003در همه مراحل
فرآیند کارآفرینی ،ویژگیهای فردی ،مؤلفههای بین فردی یا گروهی و مؤلفههای سطح اجتماعی
(ماکرو) نقش دارند.
کل فرآیند کارآفرینی وابسته به تصمیم کارآفرینان برای اقدام بر اساس فرصت است
()Fuentes, Arroyo, Bojica, & Pérez, 2010؛ درواقع کارآفرینی نوعی شیوه تفلر،
استدالل و عمل است که همواره با فرصت همراه است و فرآیندی کلنگر است که رهبری آن
نقش مؤثری بر عهده دارد.(Timmons & Spinelli, 2007) .
داویدسون و ویلالند ( )0223تغییرات تأکید برسطوح مختلف مطالعه کارآفرینی در یک دهه
را بررسی کردهاند .آنها فهمیدند حجم زیادی از پژوهشها در سطح فردی یا گروههای کوچک با
کارآفرینی سروکار دارد بهطوریله این تاکید ،از  62درصد در سال  3311تا حدود  12درصد در
1. Grounded Theory
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سال  3331افزایش یافته است (.)Voros, 2007
شین ( )0221نیز معتقد است پژوهشها به جای تمرکز بر وضعیت ساکن کارآفرینبودن ،باید
بیشتر بر روی تصمیم قطعی کارآفرین به بهرهبرداری از فرصت ،تمرکز کند .کارآفرینی درنهایت
برخواسته از کنش برخی انسان های خاص است؛ درنتیجه درک اینله چرا و چگونه این افراد این
گونه رفتار میکنند در شناخت کل این فرآیند حیاتی است ) .(Baron, 2004بر مبنای پیوند
فرد-فرصت ،تفاوتهای فردی ،چه از نظر روانشناختی و چه جمعیتشناختی بر اینله چه کسی
فرصتهای کارآفرینانه را به بهره برداری میرساند و چه کسی در این امر ناموفق عمل میکند،
تأثیر زیادی دارد ).(Shane, 2003
با توجه به اینله کارآفرینی ،خود یک رفتار است ( )Gartner, 1988بررسی عوامل مؤثر در
شللگیری این نوع رفتار ضروری است .رفتار نیز هدفگرا 3است؛ به بیان دیگر رفتار توسط یک
آرزو و یا برای رسیدن به یک خواسته یا هدف ،تحریک میشود ،حال مملن است آن فرد صرفا
متوجه آن هدف مشخص نشود .بسیاری از ما مملن است این سؤال را از خود پرسیده باشیم که
چرا این کار را کردم؟ دلیل رفتارهای ما مملن است همیشه برای ذهن خود آگاه ما واضح نباشد.
محرکهایی که عامل شللگیری الگوی رفتاری ما هستند به طور عمدهای در ذهن نا خودآگاه
ما قرار دارند ). (Hersey & Blanchard, 1988
از آنجا که کارآفرینی فعالیتی هدفمند است ( ،)wood & pearson, 2009بررسی فرآیند
هدفگذاری کارآفرینانه اهیمت زیادی دارد.
مفهوم آينده در کارآفرينی .تفلر درباره آینده ،زیربنای همه تالشهای انسانی است که
فعالیتهایی مثل برنامهریزی ،مدیریت ،استراتژی ،سیاستگذاری ،رهبری و البته کارآفرینی را
شامل میشود؛ ازاینرو ارتباط بین آیندهپژوهی و کارآفرینی ،بهعنوان حوزه های فعالیت انسانی،
برای پژوهش جالبتوجه است (.)Voros, 2007
بر طبق تعریف کورادکو و هوگتس (« )0222کارآفرینی فرآیند پویای چشمانداز ،تغییر و
خالقیت بوده و نیازمند بهکارگیری انرژی و اشتیاق برای خلق و اجرای ایدهها و راهحلهای
خالقانه است» .چنین تعریفی از کارآفرینی با در برداشتن مفاهیم تغییر و چشمانداز (هدف
گذاری) در کنار خالقیت ،انرژی و اجرا ،بر اهمیت توجه به آینده در مسیر کارآفرینانه تأکید دارد.
موضوع علم آینده «تغییر» است و این عامل کلیدی ،علم کارآفرینی را چه در خاستگاه و چه در
حوزهی تأثیر به آینده پیوند میدهد؛ بنابراین نمیتوان مفاهیم خالقیت ،انرژی و اجرا بهمنظور
«ارزشآفرینی» را بدون احتساب آینده در نظر گرفت.
1. Goal-Oriented
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وقتی بستر کارآفرینانه از زمان حال به آینده تغییر میکند ،تصمیم گیریها پیچیدهتر شده و
با عقالنیت کمتری همراه میشوند .در نتیجه ضروری است بازار نامطمئن ،فناوریهای
کشفنشده ،الگوهای سازمانی متغیر و گزینههای مالی درحال تغییر را در نظر گرفت ( Fontela,
 .)Guzmán, Pérez, & Santos, 2006آینده بنگاه کارآفرین ،در حال حاضر قابلدسترس
نیست تا بتوان آن را تحلیل کرده و به صورت عقالنی ارزیابی نمود .آینده نامعلوم است و فقط
میتوان آن را تصور کرد (.)Santos, 2006 & ,Fontela, Guzmán, Pérez
در چنین بستری کارآفرینان آینده خود را خلق و نوآوری میکنند و در این راستا گاهی
عمللرد متناقصی با هنجارهای پذیرفته شده دارند .وضع تصاویر آینده ،سنگبنای تصمیمهای
هدایتگر کارآفرین است ) .(Morrow, 2006بخش اساسی آینده ،نتیجه مستقیم تصمیمهای
هدفمندی است که در زمان حال گرفته میشوند و دستاوردها و رویدادهای آینده تحت تأثیر
پیشنگری ،تفسیر و چشمانداز کنونی هستند (2006, & Fontela, Guzmán, Pérez
. )Santos,

به نظر میرسد که این دو حوزه علمی دیرپای و بازآفرینیشده ،چه در سطح مفاهیم بنیادی و
ذهنی و چه در سطح ابزارهای تأثیرگذار در دنیای عینی و واقعی ( در متن اجتماع) با هم مرتبط
هستند .رفتارهای کارآفرین در جهت شلل بخشیدن به آینده رخ میدهند و در نهایت به خلق
ارزشی نوین میانجامد.
چون آیندهنگری3عنصر مخفی موفقیت است؛ جوانانی که تفلر روبه جلو را نیاموختهاند،
برنامهریزی برای ازدواج و زندگی خانوادگی موفق را دشوار مییابند .افرادی که آیندهنگری
ضعیفی دارند مملن است در پسانداز پول برای رویدادهای غیرمنتظره ،پیشقسط منزل و
بازنشستگی با مشلل مواجه شوند .آیندهنگری مناسب با خود ثروت به همراه دارد ( The Future
)World Society, 2004؛ ازاینرو نوع نگرش کارآفرینان به آینده و کسبوکارشان ،نقشه
ارزشمندی برای مسیر آیندهپژوهی در زندگی افراد فراهم میآورد.
تحقیقات وروس ( )0222نشان میدهد که مطالعات آینده برای کارآفرینان و کنش
کارآفرینانه مطالب مفیدی بههمراه دارد .تجربه مستقیم کالس درس نشان میدهد که رویلرد
آیندهپژوهی میتواند به دانش آموزان کارآفرینی کمک کند؛ بهطوری که توانایی «دید متفاوت به
مسائل» با استفاده از «تفلر آینده» بسیار مفید و جذاب گزارش شده است.
خاستگاه آيندهپژوهی فردی .آیندهپژوهی شامل تالشهایی است که با استفاده از
تجزیهوتحلیل منابع ،الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات ،به تجسم آیندههای بالقوه و برنامهریزی
1. Foresight
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(لند و جارمن.)3330 ،

برای آنها میپردازد
آیندهپژوهی را باید اقدامی میان رشتهای و علمی ـ اجتماعی دانست؛ زیرا هم برای دریافت
یافتهها و گزارههای خود و هم برای توجیه آن ها از رشتههای مختلفی استفاده میکند؛ از اینرو
علمی است که در پی فراهمآوردن اطالعات مورد نیاز کنش انسانی است؛ کنشهایی که در
جهت شللدادن به آینده هستند .آیندهپژوهی درعینحال فعالیتی اجتماعی است؛ زیرا در اقدامات
انسان دخیل است .اقدام و تصمیمگیری ،فرآیندهای اجتماعی هستند و در بستر اجتماع تحقق
مییابند (.)Bell, 2009
3
گودجت ( )3332بهترین واژه برای مفهومسازی این پدیده را نگاره معرفی میکند و آن را با
آیندهنگری 0و آیندهشناسی 1متفاوت میداند؛ زیرا آینده مشخص نیست و باید ساخته شود .نگـاره
نه آیندهنگری است و نه آیندهشناسی؛ بلله نوعی تفلر برای عمل و نقطه مقابل جبرگرایی اسـت
و روشی است برای اینله افراد کنترل آینده را در دست بگیرند.
نگاره فراتر از همه ،یک ویژگی ذهنی (پیش نگری 2و اراده ) و یک مـدل رفتـار (همـراه بـا
تخیل و امید) است که بسیج شدهاند تا کیفیت و کنترل حال و آینده ما را تضمین کنند ) Godet,
.( 1994

روشهای آیندهپژوهی قابلیت تغییر مقیاس را دارند؛ یعنی روشهای مشابه که برای
سازمانهای بزرگ چند ملیتی به کار میروند ،برای افراد نیز قابلاستفاده هستند ،بنابراین افراد
می توانند در مشاغل خود در سازمانها نیز از آن استفاده کنند ( .)Wheelright, 2009
آینده نگری هموراه از اهیمت باالیی در زندگی انسان برخوردار بوده است ،اما امروزه با توجه به
اینله دنیای اطراف بهسرعت در حال تغییر است ،فناوریها ،مشاغل ،نهادها ،حتی برخی از
ارزشها و نحوه تفلر به صورت بنیادی تغییر کرده و برنامهریزی پیش رو را سخت میکنند
(.)The Future World Society, 2004
ویل رایت ( )0232معتقد است موج هفتم آیندهپژوهی در حال شللگیری است که دانش و
درک مفاهیم آینده ،ابزارها و روشها را برای عموم مردم به همراه میآورد و میتواند بزرگترین
موج باشد .(Wheelright, 2010) .آیندهپژوهان میکوشند تا جامعهای پدیدآورند که در آن،
مردم آزادانه به آیندهپژوهی بپردازند و درباره احتماالت بدیل و ترجیحات خود در مورد آینده
آشلارا گفتوگو و تبادلنظر کنند .آنها مایلند سطح آگاهی همه اقشار را ارتقا دهند بهطوریکه
همه افراد جامعه آیندهمحور شوند )(Bell, 2009؛ به این ترتیب هر فردی میتواند مدیر عامل
) (CEOخود شود (.)Reibnitz V. U., 2009
1. Prospective
2. Foresight
3. Futurology
4. Anticipation
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کتاب «همیشه یک جایگزین دیگر وجود دارد »3رویلرد جدیدی به خود-یاری 0دارد؛ اینله
فرد همه انرژی خود را روی دستیابی به اهدافش متمرکز سازد؛ درحالیکه به همه فرصتهای
محتمل آینده نیز توجه دارد .این کتاب ،روش سناریو را که دههها است توسط تصمیمگیران
سیاسی و سازمان ها استفاده میشود به کار گرفته و به سطح فردی میآورد ( Reibnitz,
.)2007
1
موسسه آیندهنگری استرالیا ) (AFIدو مجموعه پژوهش انجام دادهاست که بخش اول بر
رویلرد روانشناختی فردی درباره اینله کدام فاکتورها به آیندهنگری کمک میکنند ،متمرکز است
و در این راستا پژوهشهای شناختهشده درباره فرآیندهای ذهنی/مغزی مرتبط با قابلیت
آیندهنگری را مشخص کردهاست؛ همچنین فرآیندههای شناختی و احساسی محتمل پیش از
آیندهنگری در فرد را معرفی نموده است .در بخش دوم ،پژوهشها را وارد زمینه اجتماعی میکند
(.)Hayward, 2003

مطالعات مشابه دیگری نیز در این رابطه وجود دارند .از جمله الیس ( )3331بر اهمیت
هدفگذاری برای شللدادن به آینده تاکید و ابزارهای کاربردی را بهاینمنظور معرفی کرده
است .دید بلندمدت به آینده و تفلر مبتنی بر چشمانداز مبنای نظری او است.
در نهایت ،آیندهپژوهی فردی را میتوان پدیدهای در نظر گرفت که بخشی از عمللرد طبیعی
انسانها است؛ بنابراین عواملی مثل یادگیری اجتماعی و آموزش و حتی ویژگیهای شخصیتی و
احساسی خاص میتواند بر آن اثرگذار بوده و استفاده از آن را تقویت کنند (.)Hayward, 2003
روششناسی 

.3
2

در پژوهش حاضر ،روش کیفی نظریه برخواسته از دادهها یا نظریهپردازی زمینهبنیان اتخاد
شدهاست .روش نظریهپردازی زمینهبنیان روشی است که هدف آن شناخت و درک تجارب افراد
از رویدادها و وقایع در بستری خاص است ( Locke K., 2001, Corbin and Strauss,
 .)2008, Strauss & Corbin, 1998در این پژوهش نیز هدف ،شناخت و درک تجارب افراد از
نگرش آیندهمحور برای دستیابی به مدلی برای آیندهپژوهی فردی است.
چون در روش نظریهپردازی زمینهبنیان بهتر است پژوهشگر بدون پیشفرض ذهنی وارد
فضای پژوهش شود ،این روش مناسب پژوهش حاضر است .با اینله رجوع به مبانی نظری
موجود ،پیش از جمعآوری داده ،ویژگی اغلب پژوهشها است؛ اما بسیاری از پژوهشگران از جمله
گلیزر و استراس ( ،)3362در گراندد تئوری مخالف این نظر هستند .دیگر پژوهشگران نیز معتقدند
1. There is always an alternative
2. Self-Help
3. The Australian Foresight Institute
1. Grounded Theory
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در گراندد تئوری ،پژوهشگر بر آزمون فرضیههایی که از چارچوبهای نظری موجود استخراجشده
تمرکز نمیکند؛ بلله نظریه جدیدی مبتنی بر دادههای تجربی که جمعآوری کرده است ،خلق
میکند؛ بنابراین دستهبندیها به صورت طبیعی از دادههای تجربی طی آنالیز ظاهر میشوند،
بهطوریکه چارچوبهای نظری موجود و فرضیههای مرتبط مانع آن نمیشود ).(Dunne, 2011
در این پژوهش مبتنی بر فرآیند استراس و کوربین ( )3331در نظریهپردازی زمینهبنیان،
دادههای کمی در یک فرآیند تلرارشونده ،جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل شدهاند.
روش نظریهپردازی زمینهبنیان ،در نمونهگیری هدفمند افراد برای مصاحبه ،رویلرد منحصر
به فردی دارد ) (Creswell, 2012و از فرآیندی استفاده میکند که مستلزم گردآوری و تحلیل
همزمان و زنجیرهوار دادهها است ) .)Glaser, 1978در پژوهش حاضر ،نمونهگیری هدفمند و
متمرکز بر ساخت نظریه انجام است ( .(Creswell, 2012, Locke K. , 2001نمونهگیری
نظری و به روش انتخابی انجام شد 30 .مصاحبه رودرو با کارآفرین صورت گرفت .کارآفرینان
طبق تعریف دیدهبان جهانی کارآفرینی ) (GEMاز بین مدیر-ماللان کسبوکار تثبیت شدهای
که  1/1سال از عمر آن میگذرد ،انتخاب شدند ونمونهگیری تا رسیدن به نقطه اشباع نظری
ادامه پیدا کرد ).(Glaser, 2002
جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه ،خاطرات پاسخدهندگان و تأمالت شخصی پژوهشگر
انجام شد ( .)Charmaz, 2006مصاحبه با حضور در محل کار کارآفرین و به مدت  0ساعت
انجام شد .ساختار کلی سؤاالت مصاحبه مبتنی بر طرح پیشنهادی چارمز ( )0226شللیافته و
طوری طراحی شده است که پژوهشگر را به دستهبندیها و روابط رهنمون سازند.
تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

.4

تحلیل دادهها با توجه به طرح نظاممند روش نظریه برخاسته از دادها در سه مرحله کدگذاری
باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد ( .)Corbin, 1998 & Straussدر مرحله
کدگذاری باز ،3ابتدا متن مصاحبهها برای یافتن گزارههای مفهومی و مقولههای 0نهفته در آن دقیقاً
بررسی شد .درمرحله کدگذاری محوری ،1یلی از مقولههای کلی بهدستآمده در مرحله قبل که
براساس تحلیل دادهها ،دارای بیشترین ارتباط با سایر مقولهها بوده و نقش بنیادی را درفرآیند
مورد مطالعه ایفا میکرد بهعنوان مقوله اصلی انتخاب شد؛ سپس با تحلیل روایتها ،نوع ارتباط
سایر مقولهها با مقوله اصلی ،به صورت شرایط علّی ،2راهبردها ،1شرایط مداخلهگر ،6بستر 3و
1. Open Coding
2. Category
3. Axial Coding
4. Casual Conditions
5. Strategies
6. Intervening Conditions
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پیامدها 0مشخص شده و براساس پارادایم کدگذاری محوری به شلل تجسمی درآمد .کدگذاری
انتخابی 1نیز فرآیند یلپارچهسازی و پالودن نظریه است ( .)Corbin, & Strauss, 1998
در پژوهش حاضر ،پس از بررسی مصاحبهها ،نقش شناسایی تغییرات ،تجسم آینده مطلوب و
هدفگذاری در مسیر زندگی و کسبوکار ،صریحاً قابلبرداشت بود .همه کارآفرینان به وضوح به
این موارد در زندگی و کسبوکارشان اشاره کردهاند .در طول چهارمین مصاحبه ،مفهوم نگاره به
ذهن پژوهشگر رسید که دربردانده توضیحات مصاحبهشوندگان در خصوص آیندهپژوهی فردی و
مفاهیم ذکرشده است وبه طور اجمالی مدل رفتاری و ویژگی ذهنی آنان را نشان میدهد .با مرور
مطالعهها و کتابهای مرتبط ،مفهوم نگاره در مبانی نظری آشلار شد ( )Godet, 1994که
مفهومسازی و تعریف آن با جهت فلری پژوهشگر همراستا بود.
ذکر تجربیات فردی مصاحبهشوندگان ،عمیقاً به مفاهیم و روابط جدیدی اشاره دارد .این
مفاهیم و روابط همانطور که در شلل  3مشخص است ،بیانکننده رسیدن کارآفرین از درک
هویت واقعی خود به درک هویت ایدهآلش ،به واسطه درک هویت کارآفرینانه است .مسیر
شللگیری هویت کارآفرینانه ،علت اصلی و اولیهای است که برای وقوع خود نگاره در
کارآفرینان مشاهده شده است .در این مسیر ،کارآفرینان فرآیندهای آیندهپژوهی فردی
(خودنگاره) را به دو صورت سیستماتیک (صریح) و غریزی/شهودی (ضمنی) شلل میدهند.

درک هویت واقعی

درک هویت کارآفرینانه

درک هویت ایدهآل

سیستماتیک (صریح)
غریزی /شهودی (ضمنی)
شلل  .3مدل استخراجی علت وقوع خودنگاره ی کارآفرینان

پس از مرحله برچسبگذاری ،با مقایسه ،نامگذاری ،مفهومپردازی و مقولهبندی 36 ،مقوله
کلی استخراج شدند که این مقوله ها در شلل  0نشان داده شدهاند؛ همچنین ،مفاهیم جدیدی که
پیش از شروع فرآیند گردآوری دادهها قابلحدس نبود ،متبلور شدند.
کدگذاری محوری ،پس از کدگذاری باز و با هدف برقراری رابطه بین مقولههای تولیدشده در
1. Context
2. Consequences
3. Selective Coding
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مرحله کدگذاری باز انجام شد .پس از تعریف مقوله محوری ،با کدگذاری مجدد دادهها ،انواع
شرایط تاثیرگذار بر مقوله محوری شامل شرایط علی ،زمینه و بستر ،شرایط مداخلهگر ،کنشها و
واکنشهایی که برای اداره ،کنترل یا پاسخ به مقوله محوری به وجود میآیند (راهبردها) ،و
پیامدهای ناشی از آنها تعریف شدند .در شلل  0مفاهیم و خوشهبندی آنها که منتج به
شللگیری مقولهها شد ،نشان داده شدهاند.

آيندهپژوهی فردی کارآفرينان :از خودنگاره به ...
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341

341

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 02زمستان 3131

شلل  1مدل نهایی استخراجشده از تحلیل دادههای پژوهش است .کدگذاری انتخابی مرحله
اصلی نظریهپردازی زمینه بنیان است که براساس نتایج کدگذاری باز و محوری ،به خلق نظریه
میپردازد ) .(Creswell, 2012در این سطح تالش شده که با کنارهم نهادن مقولهها پیرامون
مقوله محوری به منزله مضمون اصلی ،روایتی نظری برای پدیده ارائهشده و ضمن آن ،پیرامون
این رشته اصلی ،بین مفاهیم و مقولهها ،ارتباطی نظاممند ایجاد شود.
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.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

مقولهمحوری .مبتنی بر آنچه مطرح شد ،خود-نگاره یا به بیان دیگر آیندهپژوهی فردی مقوله
محوری در نظر گرفته شده است به نحوی که میتواند دیگر مقولهها را پیرامون خود جمع کند و
با تحلیل دادهها مشخص شد که ویژگیهای پدیده محوری مد نظر استراوس ( )3312را دارا
است .کارآفرینان ،این مقوله را در مفاهیمی همچون شللبخشی به آینده فردی ،ایجاد کسبوکار
جدید ،نگرش بلندمدت خالقانه به زندگی و هشیاری نسبت به تغییرات برای شلار فرصتها،
معرفی کردهاند.
طبق مبانی نظری موجود ،نگاره ،یک ویژگی ذهنی (پیشنگری و اراده ) و یک مدل رفتار
(همراه با تخیل و امید) است که بسیج شدهاند تا کیفیت و کنترل حال و آینده انسانها را تضمین
کنند؛ نوعی تفلر برای عمل و نقطه مقابل جبرگرایی است؛ روشی است برای اینله افراد کنترل
آینده در دست بگیرند ) .(Godet, 1994این مفهوم ارتباط نزدیلی با مفهوم مورد نظر پژوهش
حاضر یعنی «آیندهپژوهی فردی» برقرار میکند .ویلرایت ( )0223آیندهپژوهی فردی را
بهکارگیری روشهای بهکاررفته در آیندهپژوهی بهمنظور شللبخشیدن به آینده مطلوب افراد،
معرفی کرده است که با تجسم آیندههای بالقوه و برنامهریزی برای آنها صورت میگیرد.
مدل حاصل از پژوهش ،پژوهشگر را به درک رابطه بین خود انگاره 3و خودنگاره کارآفرینان
رهنمون میسازد .کارآفرینان مبتنی بر خود انگاره فردی و در جستوجوی خود ایدهالشان ،پدیده
خودنگاره (آیندهپژوهی فردی) را بهوقوع میرسانند؛ در این راستا هویت کارآفرینانه را به عنوان
ابزاری برای شللبخشیدن به آینده مطلوبشان برمیگزینند.
در مرحله کدگذاری انتخابی و یلپارچهسازی ،مقولهها بهمنظور استخراج فرآیند عملی
آینده پژوهی فردی در کارآفرینان ،تببین شد که کارآفرینان پس از درک هویت کارآفرینانه،
نیازهای زندگی خود را در دستاوردهای کارآفرینی مشاهده میکنند و اقداماتشان به نحوی است
که آنها را به راهاندازی و توسعه کسبوکار خود نائل میسازد .با توجه به ماهیت فعالیتهای
کارآفرینانه که تاحدی در پیشینه مقاله مطرح شد ،در این مسیر ناگزیراند به پیشامدهایی که
فعالیتهای مرتبط با کسبوکار برای زندگی خانوادگی و اجتماعیشان همراه میآورد توجه کرده
و نسبت به آنها هشیار باشند .در مجموع ،موارد مطرحشده نگرش آیندهمحور را که به طور ضمنی
در کارآفرینان وجود داشت ،تقویت میکند تا راهبردهای آیندهپژوهی فردی را بهکار گیرند.
با توجه به اهمیت موضوع مطرح شده و جهتگیری کلیه دادههای جمعآوری شده به سمت
مقوله محوری ،در ادامه ،روابط سایر مقولهها با آیندهپژوهی فردی کارآفرینان ذکر شده است.
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شرايط علی .شرایط علّی ،مستقماً فرد را به مقوله محوری رهنمون میسازد و موجب
شللگیری فرآیند خودنگاره میشود .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که شرایط علّی برای
وقوع خودنگاره در کارآفرینان شامل مقولههای فرعی :خود انگاره فردی (هویت واقعی ،هویت
ایدهال ،خودباوری)؛ نیاز به موفقیت و یادگیری است .در ادامه تعریف این مقولهها در مبانی نظری
موجود ،بیان شدهاند؛ همچنین ،پیشینه در مواردی گواهی بر روابط بهدست آمده در پژوهش
حاضر است که در ادامه آورده شده است.
خود انگاره .1در این پژوهش ،هویت واقعی ،ایدهآل ،خود باوری و بهطور عمومی ،شناخت و
ادراک فرد از خود واقعی و ایدهالش ،محرک اصلی و اولیه در بروز رفتارهای آیندهنگر در
کارآفرینان است .بر این اساس مفهوم خودانگاره که مؤلفههای باال را در بردارد ،آشلار میشود.
طبق تعریف ،خودانگاره ساختار سازمانیافته شناخت یا افلاری است که درباره خودمان داریم و
شامل ادراکاتی است که از هویت اجتماعی و ویژگیهای شخصیمان داریم و همچنین نتیجه
کلی ما درباره خود بر اساس تجربه است ( .)Michener, DeLamater, & Myers., 2004
مفهوم خود انگاره را روانشناسان بیشتر در صفات فردی مفهومسازی میکنند و جامعهشناسان
در نقشها و هویتها .قسمت عمده ای از خود پندارهها از هویت ساخته شدهاند .ذاتا ،فرآیندی که
ما برای تخصیص معانی در دنیای اطرافمان استفاده میکنیم ،همانی است که ما برای تخصیص
معانی به خود پندارهها استفاده میکنیم .از طریق تعامالتمان با اجتماع ،ما همگی نقشها را
تفسیر کرده و دربارهشان میآموزیم (.)Blumer, 1969 ;Mead, 1934
هويتواقعیوايدهال .نظریه هویت ،0کاری گسترده را در روانشناسی اجتماعی ارائه میدهد
که به مضمون خودپنداره 1اشاره دارد ) .(Stryker & J.Burke, 2000; Gecas, 1982نظریه
هویت ادعا میکند که قسمت عمده خود پندارهها به وسیله هویتها ساخته میشوند و هویتها
نیز درونیسازی انتظارات اجتماعی از رفتار را ارائه میکنند (.)Stryker S., 1989
برک و استرایک ( )0222هویتها را الگوهای شناختی میدانند که از درونیسازی نقش در
خود پنداره فردی حاصل شدهاند .آنها ( )3310بیان کردهاند که هویتها ،شناخت 2ما را در بر
میگیرند و به این سؤال پاسخ میدهند که من چه کسی هستم؟
همراستا با یافتههای پژوهش حاضر ،برک و ریتزس ( )3313معتقدند هویتهای نقش ،افراد
را در دستهبندیهای اجتماعی قرار میدهند و افراد انگیزه مییابند تا معنای خویشتن را از طریق
1. Self-Perspective
2. Identity Theory
3. Self-Concepts
4. Cognition
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مشارکت در فعالیتها و تعامل با افراد به روشی که انتظارات نقش را برآورده ساخته و مفاهیم
رفتاری که برای طبقه اجتماعی خاصی اهمیت دارند بهدست آورند و آن را تائید کنند.
هویتهای ایدهآل به طور ماهیتی ،اشتیاقدهنده هستند و نوعی از کارآفرین را معرفی
میکنند که شخص آرزو دارد و تالش میکند که آنگونه باشد و این نوع هویت کامالً متفاوت از
هویت واقعی فرد در حال حاضر است (  .) (Murnieks & Mosakowski, 2007تصاویر از
نفس (خود) به صورت آنچه که دوست داریم و تمایل داریم باشیم ،بهعنوان یک عامل انگیزشی
قوی برای اقدامات از دیدگاه رویلرد هویتی است ( Farmer, Yao, & Kung-Mcintyre,
.)2009
کارآفرینان در روایتهایشان به روشهای مختلف ،بر نقش هویتهای ایدهال خود در سبک
آیندهنگر زندگیشان اشاره نمودهاند .هویت ایدهال به شللگیری اشتیاقی در کارآفرینان منجر
شده که سایر رفتارهای هدفمندشان به سمت موفقیت را تشریح میکند.
سایر مطالعات نیز بر اینله هویت ،رفتار را تحریک میکنند ،تاکید دارند (;Burke, 1991
& Erez ;Foote, 1951 ;Simmons & ,1996 McCall ;C.Reitzes, 1981 & J.Burke

 .)Earley, 1993مک کال و سایمون ( )1966فراتر رفته و هویتها را منابع اولیه انگیزش رفتار
انسانها میدانند.
با این حال ،هویتا ،سازهای ساده و یکپارچه نیست بلله از عوامل پیچیدهای تشلیل شده و
تاکنون سازههای آن آشلارا بررسی نشده است ( Murnieks, Mosakowski, & Cardon,
)2012؛ اما فرآیند مصاحبه ،نقش خانواده و مدل نقش را در شللگیری هویت ایدهال در فرد
آشلار کرده است.
خودباوری .1روایتهای کارآفرینان ،بر وجود سطح باالیی از شناخت و باور به تواناییهای خود
در آنان تأکیددارد .طبق تعریف شین ( )0221خودکارآمدی ،عقیده فرد در مورد توانایی شخصی
خود برای انجام یک وظیفۀ مشخص است .رویلرد شناختی نیز که در روانشناسی و جامعهشناسی
ریشه دارد بر اهمیت خود باوری در انگیزش و تصمیمگیری کارآفرینان تاکید دارد ( Zahra,
.)Korri, & Yu, 2005
اهمیت خودباوری در این است که اگر هویت فرد نشان میدهد فرد چه میخواهد انجام دهد،
خودباوری معین میکند فرد فلر میکند چه کارهایی را می تواند انجام دهد و هم بر روی اهداف
کارآفرینانه و هم اهداف فرعی اثر دارد؛ همچنین خودباوری تعهد ایجاد کرده و برای ادامه به فرد
انگیزه میدهد ) .(Elfving, Brännback, & Carsrud, 2009کاردُن و مورنیک ( )0230نیز
بیان کردهاند که هویت فعلی افراد در شللگیری اشتیاق و سپس رفتار کارآفرینانه آنها با
1. Self-Efficacy
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میانجیگری خود کارآمدی افراد ،تأثیر دارد.
یافتههای پژوهش ،بیانکننده سطح باالی خودکارآمدی در کارآفرینان و تأثیر آن در ترغیب
آنها به هدفگذاری است ،حتی اگر این اهداف نظر دیگران دستنیافتنی باشد .خودکارآمدی در
شللگیری نگرش آیندهمحور در کارآفرینان نقش مهمی دارد ،زیرا باوری در فرد ایجاد میکند
که به افق پیشرویش بدون واهمه بنگرد .شین ( )0221بیان میکند «چون ارزیابیهای ذهنی
که کارآفرینان در مورد فرصتهای نامطمئن انجام میدهند با احتماالت ذهنی انجامشده توسط
دیگران متفاوت است؛ از اینرو تصمیمهایی در مورد منابع اتخاذ میکنند که با ارزیابی سایر افراد
متفاوت است؛ درنتیجه آنها باید نسبت به قضاوتهای خود پایبند بوده و نباید نگران انتقادهای
اکثریت باشند».

نیازبهموفقیت.طبق یافتههای پژوهش ،کارآفرینان سطح باالیی از نیاز به توفیقطلبی را نشان
دادند ،نیازی که آنها را به فعالیتهای مرتبط با آیندهپژوهی فردی با هدف شللبخشیدن به
آینده خود و کسبوکار ایدهالشان ترغیب میکند .این افراد تمایل دارند با چالشها روبهرو شوند
که یلی از خصوصیات افراد با گرایش به موفقیت ،است .این ویژگی آنان را به سمت فعالیتهای
هدفمند سوق میدهد؛ بهطوریکه تمایل شدیدی به برنامهریزی ،تعیین اهداف آتی و جمعآوری
اطالعات پیدا میکنند.
در منابع ،موفقیت ،انگیزهای است که منجر میشود افراد وظایف و فعالیتهایی را قبول کنند
که مستلزم قبول مسئولیت پیامدهای آن و داشتن مهارت و سطح تالش فردی بوده و شامل
ریسک متوسط و بازخور واضح باشند ) .(Shane, 2003فردی با نیاز توفیقطلبی باال گرایش
کلی به بهکارگیری تالش قابلتوجهی بر روی وظیفهای مشخص دارد؛ ولی معموالً ،به این معنا
نیست که وی کارآفرین خواهد شد .او نیاز به هدفی همراه و ضمیمه کارآفرینشدن دارد تا
انرژیاش را متمرکز کند .به نظر میرسد مطالعه معنادار اصل و ریشه محرکهای کارآفرینانه،
باید شامل توجه بر اهداف کارآفرینانه باشد که به این محرکها جهت و هدف میدهد
).(Murnieks & Mosakowski, 2007

يادگیری .یادگیری میتواند به عنوان فرآیند ساخت دانش معرفی شود .دو عنصر کلیدی در
یادگیری کسب اطالعات و پردازش آن است ) .(D’Souza & White, 2007یادگیری رفتاری
است که طی آن افراد تجربهها ،مهارتها و دانش پیشین خود را تبدیل به دانش و بینش جدید
میکنند .یادگیری فرآیندی اجتماعی معرفی شده است که در آن دانش از طریق تغییر ،تحول و
تجربه ،خلق میشود ( .)Corbett, 2005یافتهها حاکی از آن است که چنین درکی در کارآفرینان
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نسبت به فرآیند خودنگاره ،به چهار طریق مطالعه ،وجود مربی ،شهود و تجربه (یادگیری از خود)
ایجاد شده است .این موارد ،نقش مهمی در شناخت اهمیت مقوله محوری پژوهش و وقوع آن
داشته است.
در فرآیند یادگیری ،افراد دانش جدید [مهارتها و شایستگیها] بهدست میآورند و از طریق
همانندسازی یا سازماندهی دانش جدید با دانش قبلی موجود در ذهن  ،آنها را آماده استفاده
3
ممیکنند .در این تعریف  ،ارتباط خاصی بین دانش پیشین  ،فرآیند یادگیری ( شامل ابتلاراتی
که برای دریافت ،همانندسازی و سازماندهی دانش جدید در ذهن استفاده میشود) و عمل وجود
دارد ).(Holcomb, Ireland, Holmes, & Hitt, 2009
راهبردها .کارآفرینان برای تحقق فرآیند خودنگاره ،فعالیتهایی انجام میدهند که میتوان آنها
را در سه دسته قرار داد :اول ،تصویر(درک) آینده مطلوبشان به عنوان یک کارآفرین موفق است.
سپس ،مسیر دستیابی به آینده مطلوبشان را ترسیم میکنند .از سوی دیگر ،به آیندههای محتمل
(جایگزین) نیز توجه دارند و نسبت به تغییرات محیط خود هشیارانه عمل میکنند.
اعمال این روشها به دو صورت سیستماتیک و صریح یا شهودی/غریزی و ضمنی انجام
میشود؛ در واقع گاهی با توجه به شرایط موجود ،آگاهانه از هر مرحله بهره میبرند و به صورت
سیستماتیک وارد فرآیند آیندهپژوهی فردی میشوند .با این حال در مواردی نیز بهصورت
غیرآگاهانه ،ضمنی و با تلیه بر شهود خود ،آینده را تجسم کرده و یا هدفگذاری نمودهاند و بر
مبنای تصویر یا هدف خود حرکت کردهاند.
1
0
یافتهها بیانکننده بهکارگیری هر دو دسته روشهای اکتشافی و هنجاری توسط کارآفرینان
برای ترسیم آینده است .مبنای روشهای هنجاری ،ارزشها یا هنجارها است؛ بنابراین در این
نوع پیشبینی این سؤال مطرح است که چه آیندهای را میخواهند؟ یا اینله چه چیزی برایشان
مطلوب است؟ روشهای ارزشی بیشتر مأموریتگرا هستند و با ارزیابی مقاصد ،نیازها و تمایالت
آینده شروع میشوند و به زمان حال باز میگردند .روشهای ارزشی ،آینده مطلوب و مملن را
مشخص میکنند تا بتوان بر مبنای آن برای زمان حال برنامهریزی کرد.
در روشهای اکتشافی ،صرفنظر از آنچه مورد عالقه فرد است ،احتماالت مملن را مشخص
میکنند .پیشبینی اکتشافی از پایه مطمئن معرفتی امروز آغاز میشود و به سوی یک آینده
مشخص جهت مییابد .روشهای اکتشافی آینده را بر مبنای گذشته و حال میسازند.
شرايطمداخلهگر .مجموعهای از مفاهیم با مداخله خود میتوانستند راهبردها را تسهیل کرده و
1. Heuristic
2. Exploratory Methods
3. Normative Methods
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یا تحت تاثیر قرار دهند .این مفاهیم شامل شهود ،ارزشها ،قصد ،مسئولیت پذیری و کانون
کنترل درونی می باشند .وجود هر یک از این موارد در فرد کارآفرین موجب تسهیل فرآیند
خودنگاره شده و در انتخاب و اعمال راهبردها اثرگذار است .در ادامه تعریف و نحوه اثرگذاری هر
یک از این مقولهها به اختصار بیان شدهاند.
شهود :شهود شامل درک اطالعات ناآشلار درباره اهداف و یا رویدادهای الملان توسط
سیستمهای روانی -فیزیولوژیلی بدن است ( .) 2006، Bradleyروند پژوهشها ،عالقه روبهرشد
به نقش و اهمیت تصمیمگیری شهودی را نشان میدهد.
مسئله شناختهشدهای وجود دارد که نشان میدهد هرگاه نیاز به تصمیمگیری از میان انبوهی
از اطالعات است ،مدیران و کارآفرینان از شهود خود کمک میگیرند ( Dane and Pratt 2007,
 .)Miller and Ireland 2005مدیران برای حل مشلالت پیچیده به شهود خود رجوع میکنند
زیرا روشهای خطی آنها موثر نیستند ( .)Hayashi, 2001یافتهها به صراحت بیانکننده این
هستند که تصمیمهای کارآفرین درباره انتخاب نوع راهبرد آیندهپژوهی فردی و حتی انتخاب
چشمانداز ،استراتژیها ،تشخیص رویدادهای محتمل و تغییرات و پیشبینی راهحل ،مبتنی بر
شهود فرد کارآفرین است ،بهطوریکه نمیتوان نقش آن را در تصمیمهای فردی نادیده گرفت و
گاهی کل فرآیند بهصورت شهودی انجام میشود.
ارزش :یافتههای پژوهش حاضر بیانکننده نقش ارزشهای فردی کارآفرین در اتخاذ
استراتژیهای آیندهپژوهی برای زندگی وی است .همچنین این ارزشها زیربنای شللگیری
چشمانداز فرد هستند و تا حد زیادی تصمیمهای کارآفرین برای انتخابهای پیشرویش را تحت
تأثیر خود قرار میدهند.
بنابر گفته مورو ( )0226با درک اینله افراد ،با توجه به سطح پیشرفت اخالقیاتشان،
ارزشهای خروجی مختلفی خواهند داشت ،روشهای مختلف ارائه چشمانداز برای آنها مناسب
است.
از نظر نافزیگر و هملاران ( )3332ارزشها و اخالقیات زیربنایی ،بخشی از فرآیند تصور
آینده هستند .همه تصاویر آینده یک بعد ارزشی نیز دارند .پیشبینی از این جهت نیز مفید است
که به افراد و گروه ها اجازه میدهد ارزشهای خود را ارزیابی کرده و آنها را بپذیرند یا اینله
فرصت داشته باشند تا آنها را تعدیل داده یا حتی تغییر دهند .آگاهی از ارزشهای ایدهآل قدم
اول در خلق آگاهانه تصاویر آینده است (.)Morrow, 2006
قصد :تعریف آجزن و فیشبین ) (1999از قصد عبارت است از"نشانه افراد سختکوش جهت میل
به تالش و دلیل اکثر کوششهای برنامهریزی شده جهت انجام رفتار" .بر اساس تئوری رفتار
برنامهریزی شده آجزن؛ هر رفتاری از جمله کارآفرینی برنامهریزی نیاز دارد که میتوان آن را از
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طریق قصد و نیت پیشبینی کرد .تاکید محققین کارآفرینی عموماً بر این است که رفتار کارآفرینانه
بر اساس قصد و نیت بوده و بهترین پیشبینیکننده رفتار است ( & Krueger, Reilly,
)Carsrud, 2000

تالشهای آیندهپژوهانه در فرد کارآفرین ،در گرو قصد وی است؛ بنابراین ،قصد کارآفرینانه
بهعنوان حالت هوشیار ذهن تعریف میشود که توجه و رفتار فرد را به سمت رفتار کارآفرینانه
برنامهریزی شده و آغاز یک کسبوکار به عنوان هدف ،هدایت میکند ( & Krueger, Reilly,
.)Carsrud, 2000
مسئولیتپذیری :کارآفرینان سطح باالیی از مسئولیتپذیری را نسبت به همه امور و در همه
محیطهایی که قرار داشتند از خود نشان دادند .آنها این سطح از تعهد را کامال آگاهانه اعمال
کرده و نحوه عمللرد خود در اجرای راهبردهای آیندهپژوهی فردی را وابسته به آن میدانند.
سرتو ( )3313مسئولیتپذیری را یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همۀ
فعالیتهایی که بر عهدۀ او گذاشته شده است ،تعریف میکند و معتقد است که مسئولیتپذیری از
درون فرد سرچشمه میگیرد .فردی که مسئولیت کاری را بر عهده میگیرد ،توافق میکند که
کارها یا فعالیت هایی را انجام دهد و یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد.
حیطهکنترلداخلی.حیطۀ کنترل ،اعتقاد شخص در مورد این است که میتواند بر محیطی که
خود را در آن یافته ،تأثیر بگذارد .افرادی که حیطۀ کنترل درونی دارند ،دارای حسی قوی در مورد
توانائیهای خود برای کنترل محیط هستند ) .(Shane, 2003نتایج نشان میدهند که کارآفرینان
کانون کنترل داخلی دارند و ارزیابی آنها از توانایی هایشان و این اعتقاد که میتوانند بر محیط
اطرافشان تأثیر بگذارند ،در چگونگی پیگیری اهداف شان موثر است.
الزم به ذکر است که حیطۀ کنترل داخلی همچنین باعث افزایش تمایل شخص به
خوداشتغالی میشود .بنا به گفته شین ( )0221این افراد نسبت به افرادی که حیطۀ کنترل خارجی
دارند ،با احتمال بیشتری از فرصتهای کارآفرینی بهرهبرداری میکنند .این ویژگی باعث شده
است کارآفرینان با باور نسبت به توانایی اثرگذاری بر محیط و بر زندگی خود ،به ساخت آینده
خود بپردازند.
بستر .بستر نشاندهنده شرایط خاصی است که در آن راهبردهای آیندهپژوهی فردی صورت
میگیرد .یافتهها نشان میدهند که کارآفرینان در زمینهای راهبردهای آیندهپژوهی فردی را در
زندگیشان به انجام رساندهاند که به شبلهای از کارآفرینان فعال متصل بودهاند .بهرهگیری از
منابع مالی و غیرمالی و همچنین تجربه شبله اجتماعی ،در تلامل فرآیند آیندهپژوهی فردی
راهگشایی کارآفرینان بوده است.
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در متون کارآفرینی ،تعریفهای زیادی از شبلههای اجتماعی دیده میشود که نشاندهنده
توجه حوزه کارآفرینی به این مقوله است .از نظر بارون ( )0222شبلههای اجتماعی تعداد و
کیفیت همبستگی های اجتماعی با دیگران است که تا حدی بازتاب توانایی اجتماعی کارآفرین
است و همچنین تحت تاثیر سرمایههای اجتماعی است .مهمترین فعالیت شبلهسازی ،سیستمی
است که از طریق آن کارآفرینان میتوانند منابعی که در اختیارشان نیست را به دست آورند
(.)Jack & Rose, 2010
شات ( )0232معتقد است که شبلههای اجتماعی شامل پیوندهایی به ساختار اجتماعی
هستند که از طریق آنها اطالعات و منابع مورد نیاز در اختیار کارآفرینان قرار میگیرد؛ از آنجا
که منابع حاصل از این پیوندهای اجتماعی ،مزایایی برای فرد به همراه دارد ،از این رو عنوان
«سرمایه» را به خود اختصاص داده و با توجه به اینله منافع ذکرشده از محیط اجتماعی کسب
میشوند« ،اجتماعی :نام نهاده شده است .سرمایه اجتماعی به توانایی افراد در بهرهگرفتن از
ساختارها ،شبلههای اجتماعی و عضویت در آنها اشاره میکند (.)Davidson & Hoing, 2003
به طور کلی سرمایه اجتماعی به عنوان دارایی نامحسوسی درک میشود که از طریق ایجاد تغییر
در روابط اجتماعی افراد بهوجود میآید و میتواند باعث تسهیل فعالیتها شود ( & Adler
.)Kwon, 2002

حمایتهای روانشناختی و عملی سرمایه اجتماعی کارآفرینان شامل دوستان ،هملاران،
خانواده و در اصل کارآفرینان موفق ،شرایط زمینهای مساعدی فراهم میآورد که بتوانند در مسیر
شلل دهی به آینده مطلوب خود حرکت کنند و نسبت به تغییرات هوشیار باشند .بهویژه وجود
کارآفرینان موفق در شبله اجتماعی فرد موجب میشود که به اطالعات دقیقتری دسترسی
داشته باشد.
فعالیتهای شبلهسازی توسط کارآفرینان بر بقای کسبوکارها ،فراهم آوردن منابع مهم
برای راهاندازی و توسعه پایدار کسبوکارها دستیابی به ایدههای جدید نیز تاثیرگذار است ( Jack,
.)2005
پیامدها .بر اساس روابطی که تاکنون به تشریح آنها پرداخته شد ،کارآفرینان مبتنی بر خود
انگاره فردیشان ،به سمت درگیرشدن در فرآیند خودنگاره (آیندهپژوهی فردی) میروند.
خودانگاره آنها در جستوجوی خود ایدهال شان به آنها کمک میکند .در نهایت با بهرهگیری
از خودنگاره در همه جنبههای زندگی ،خود و جامعهشان را از پیامدهای فردی و جمعی بهرهمند
میسازند .پیامدهای فردی ،زندگی شخصی و شغلی فرد را دستخوش تغییر میکنند.
از منظر زندگی شغلی ،دستیابی به هویت ایدهال ،منجر به رسیدن به حس رضایت فردی در
کنار موفقیت کاری و کسب ثروت میشود .هرسی و بالنچارد ( )3331معتقدند رضایت شغلی
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تابعی از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت کلی فرد در حالتی که این دو توافق و
تعادل داشته باشند ،است .رفتار ،همزمان انتظارات سازمان و نیازهای فرد را برآورده میکند یعنی
اثربخشی و رضایت به طور توأم حاصل میشود.
اعمال راهبردهای آیندهپژوهی فردی فواید دیگری نیز برای افراد در پی دارد و عالوه بر
اینله باعث رشد فردی آنان می شود؛ هدفمندی و پایش فردی 3را در آنها توسعه میدهد .این
موارد ،عالوه بر اینله بر همه جنبههای زندگی کارآفرینان اثرگذار است ،متعاقباً ،موفقیتهای
کاری بیشتری برایشان در پی دارد.
موفقیت کاری کارآفرین جامعه را نیز از پیامدهای آن بهرهمند میسازد .کارآفرینی فرآیندی
است که نقش حیاتی در تداوم ،رشد ،توسعه ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا میکند
( .)Schumpeter, 1934شومپیتر ( )3332کارآفرینی را مفهومی ایده آل میداند که بهعنوان
موتور نظریه پویای توسعه اقتصادی ایفای نقش میکند و بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به
توسعه اقتصادی دست یابد.
عصر حاضر به جامعه اطالعاتی و هنگامه جهانیشدن موسوم است و در بردارنده پیامدهای
مهمی همچون فراگیری مهارتهای نوظهور ،تغییر و تحوالت سریع در عرصه مبادالت بشری و
رقابت شدید در عالم کسبوکار است ،در چنین فضایی کارآفرینی به مثابه عامل رشد و توسعه و
یلی از شاخصهای تاثیرگذار در پیشبینی چشمانداز مطلوب هر جامعهای یاد میشود ( Clark,
.)2004
تأثیرات کارآفرینی بر رشد سریع اقتصادی بسیار وسیع است .ایجاد ثروت ،اشتغالزایی ،ایجاد و
توسعه فناوری ،افزایش رفاه و ترغیب سرمایهگذاری همگی از اثرات مثبت توسعه کارآفرینی در
اقتصاد کشور است ).(Knight, 1997
کارآفرینی عالوه بر نقشی که در گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی ،کاهش
بیلاری ،افزایش مهارتهای تولیدی و بازرگانی و نیز سودآوری اقتصادی دارد ،در سطح اجتماعی
نیز یک عامل متحولکننده و پویاست .گستردهشدن شبله اجتماعی ،افزایش مهارتهای
شهروندان ،استفاده بهینه از منابع و غیره از جمله فوایدی است که از توسعه فعالیتهای کارآفرینی
به بدنه جامعه میرسد (.)Timmons, 1999
منطبق بر یافتههای پژوهش حاضر ،وقوع فرآیند آیندهپژوهی در زندگی کارآفرین ،منتج به
تولید ثروت ،بهبود محیط کسبوکار و ارتقا نوآوری در جامعه شده و کارآفرینان موفق را به
الگوهایی در سطح اجتماع تبدیل میکند .الگوشدن این افراد فرهنگ آیندهنگری را در جامعه
توسعه خواهد داد و افرادی پدید خواهند آمد که توانایی شللبخشیدن به آینده را دارند و به طبع
1. Self-Monitoring
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بر فواید جمعی میافزاید .افرادی که به این نگرش را دست مییابند ،آیندهپژوهی را در زندگی
فردی و سازمانی خود بهکار گرفته و کنترل آینده جامعه را تضمین میکنند.
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