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چکیده
آینده نگاری رویکردی نظام مند، پیوسته و دائمی است که براساس مجموعه ای از روش ها و روش شناسی های آزمون شده 
مهیاسازی  محوری اش  وظیفۀ  و  می نگرد  را  جامعه  و  مشتریان  بازارها،  فناوری،  و  علم  آیندۀ  فرایند،  این  می شود.  اجرا 
در  کسب و کار  قابلیت های  تقویت  و  آتی،  رقابت پذیری  توان  حفظ  راهبردی،  تصمیم گیری های  هدف  با  کسب و کار 
یادگیری و نوآوری است. هدف آینده نگاری، آینده گراکردن کسب و کار است. از سوی دیگر، کارآفرینی هنر و کارکردی 
در  اثرسازی  و  نظریه های خلق  و  آینده نگاری  میان  تنگاتنگ  رابطه ای  آینده نگاری،  مبانی  با  آن  ارتباط  واکاوی  که  است 
کارآفرینی را آشکار می سازد. آینده نگاری در فرایند خلق، توسعه و تثبیت کسب وکارهای کارآفرینانه، نقش محوری ایفا 
می کند. برهمین اساس در این مقاله، ضمن معرفی و تشریح مفاهیم مربوط به آینده نگاری و همچنین مبانی روان شناختی 
آینده نگاری و تصمیم گیری کارآفرینانه، آینده نگاری در دو مرحلۀ مجزا و تعیین کننده از مراحل تکامل کسب و کار )پیش از 
تثبیت کسب و کار و پس از تثبیت کسب وکار( بررسی می شود و آن گاه به منظور ارائۀ دسته بندِی ِ متمایز و مجزا، نتایج پراکندۀ 

برخی مطالعات پیرامون موضوع آینده نگاری در کسب وکار، به لحاظ مفهومی تلفیق می شود.
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مقدمه

و کار در گستره جهانی،  پیش روی  کسب  موانع  برداشته شدن  با 
این  در  است.  شده  وارد  جهانی شدن  از  جدیدی  مرحلۀ  به  دنیا 
مرحله، تمامی نوآوری ها ناگزیر از حالت منفعالنه خارج می شوند 
و فعاالنه، ویژگی های ساختارشکنی را برمی گزینند. به همین سبب، 
ـ حتی  برای محصوالت و خدمات غیررقابتی  امنی  دیگر حاشیۀ 
در بازارهای داخلی ـ وجود ندارد و محصوالت رقابتی در مناطق 
منازل  درون  به  و  می شوند  تولید  دوردست  بسیار  کشورهای  و 

تولیدکنندگان غیررقابتی نفوذ می کنند و مصرف می شوند؛ بنابراین 
نیاز  و  نیست  انتخاب  یک  دیگر   محصوالت رقابت پذیرسازی 
اساسی و شرط بقا و ماندگاری امروز و فردای شرکت های کارآفرین 
;Schwarz et al., 2020( است  جهانی  بنگاه های  کنار   در 

.)Vishnevskiy et al., 2015; Wright and Ricks, 1994
کرده اند  آغاز  اطالعاتشان  و  افراد  امروز  که  بزرگی  حرکت 
درحال دگرگون ساختن دنیاست. هم اکنون کسب وکارها می توانند 
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ارزان قیمت  و  باکیفیت  کار  نیروی  که  یابند  انتقال  مکان هایی  به 
در دسترس اند و از آن نقطه، به ارائۀ خدمات به دنیای توسعه یافته 
اقدام کنند؛ در این عصر ما با این پدیده زندگی می کنیم، در دنیایی 
تلفن های همراهمان  لباس هایمان در نقطه ای در قلب آسیا و  که 
پشتیبانی  ارتباطی  مرکز  یا  می شوند،  تولید  مرکزی  اروپای  در 
تماس ها، که در ایرلند و هند واقع شده است. از طرفی، در عصر 
کنونی ـ که یکی از مشخصه های مهم کسب وکار، تغییر و یکی از 
مشخصه های مهم تغییر، تازگی و نوگرایی است ـ دیگر نمی توان با 
تجربیات و امکانات و منابع گذشته در رقابت با دیگران به موفقیت 
شد؛  چیره  آینده  وقایع  از  ناشی  مخاطره های  بر  و  یافت  دست 
به گونه ای  که  پیروزند  سازمان هایی  و  افراد  رهگذر،  این  در  بلکه 
نوآورانی  آنان  می سازند.  بلکه  پیش بینی،  نه  را  آینده  اندیشمندانه 
هستند که شعارشان »ما قواعد را تعیین می کنیم« است؛ درنتیجه 
نوگرایی  و  تازگی  به  نیاز  باورها،  و  جوامع  در  تغییر  پذیرش  برای 
تازگی و نوگرایی را بفهمند و  ناگزیرند که هم  است و کارآفرینان 
باورهای خود  و  عادات  یعنی  راه خود،  بر سر  کشندۀ  عنصر  هم 
در  مهم  رویه های  از  یکی  کار  این  بردارند.  میان  از  را  جامعه  و 
الگوهای تصمیم گیری کیفی و حل خالقانۀ مسئله به شمار می رود 

.)Wordenweber and Weissflog, 2005(
در موضوع آینده سازی،1 کارآفرینان از عناصر تأثیرگذار بوده اند 
درهم شکستن  غیراثربخش،  عادات  حصار  ازمیان برداشتن  و 
و شکل دهی  سنتی  ذهنی  و چارچوب های  محافظه کارانه  عادات 
به چارچوب های ذهنی اثربخش و نوین خالقیت از هنرهای این 
و  بحران ها  بررسی  با   .)Ibid( است  نوآور  و  پیشرو  انسان های 
تحوالت حال حاضر جهان، می توان نتیجه گرفت که آینده زودتر 
از  گذر  آن،  شناسایی  و  می شود  تبدیل  حال  زمان  به  ما  گمان  از 
شرایط کنونی به شرایط مطلوب را ممکن تر می سازد. این امر مهم 
نوگرایی  و  تازگی  به  روی آوری  و  تغییر  پذیرش  در  می تواند  خود 
میان  تنگاتنگ  رابطه ای  راه،  این  از  و  باشد  داشته  بسزایی  تأثیر 
آینده نگاری2 و نظریۀ خلق و اثرگذاری3 کارآفرینی ـ که هر دو به 
جهان  رقابتی  مزیت های  به  دستیابی  برای  فرصت ها  خلق  دنبال 
فرایندی  کارآفرینی  اثرگذاری،  نظریۀ  در  شود.  برقرار  ـ  آینده اند 
بنابراین  فرصت ها؛  از  بهره برداری  و  خلق4  بر  مشتمل  است 
و  آنی  راهبردهای  با  فرصت های خلق شده، همراه  از  بهره برداری 
از گزینه هاست  از مجموعه ای  و شامل گزینش  برنامه ریزی نشده 
نظریه،  این  در  است.  تجربه  و  آزمایش  انعطاف،  محور  بر  که 
وظیفۀ کارآفرین توسعۀ فرصت است. این کار از راه تجربه و تغییر 
مسیری صورت می پذیرد که به شکل گیری اطالعات جدید منجر 

1. Future Creation

2. Foresight

3. Effectuation Theory

4. Opportunity Creation

به گونه ای درحال تحول و شکل گیری  از این منظر، دنیا  می شود. 
دائم است و کارآفرین نیز تأثیر چشمگیری در شکل دهی به جهان 

.)Sarasvathy, 2001a, 2001b, 2008( دارد
آینده نگاری عبارت است از مطالعۀ آینده برای کسب وکار، که 
بر تدوین راهبرد و چشم انداز برای میان مدت و بلندمدت متمرکز 
است. آینده نگاری فرایندی مشارکتی5 است که کسب و کار را قادر 
می سازد در اتخاذ تصمیمات و بهره گیری از نوآوری ها ـ به منظور 
مقابله با مشکالت آینده ـ پیش دستی6  کند. آینده نگاری رویکردی 
نظام مند، پیوسته و دائمی است که براساس مجموعه ای از روش ها 
آیندۀ  فرایند،  این  می شود.  انجام  آزمون شده  روش شناسی های  و 
وظیفۀ  و  می نگرد  را  جامعه  و  مشتریان  بازارها،  فناوری،  و  علم 
تصمیم گیری های  به منظور  کسب و کار  مهیاسازی  آن،  محوری 
قابلیت های  تقویت  و  آتی،  رقابت پذیری  توان  حفظ  راهبردی، 
آینده نگاری،  هدف  است.  نوآوری  و  یادگیری  در  کسب و کار 
 Burmeister et al., 2005;( است  کسب و کار  آینده گراکردن 

.)Schwarz et al., 2020
مفاهیم  تشریح  و  معرفی  ضمن  مقاله،  این  در  برهمین اساس 
مربوط به آینده نگاری و همچنین مبانی روان شناختی آینده نگاری 
و  مجزا  مرحلۀ  دو  در  آینده نگاری  کارآفرینانه،  تصمیم گیری  و 
تعیین کننده از مراحل تکامل کسب و کار )پیش از تثبیت کسب و کار 
و پس از تثبیت کسب وکار( بررسی می شود و آن گاه به منظور ارائۀ 
دسته بندِی متمایز و مجزا، نتایج پراکندۀ برخی مطالعات پیرامون 
تلفیق  مفهومی  به لحاظ  کسب وکار،  در  آینده نگاری  موضوع 

می شود.

1. ماهیت، ریشه ها و ارتباط آینده نگاری با کارآفرینی

در  آن  کاربرد  و  مسائل  حل  در   7)CT( پیچیدگی  نظریۀ  اهمیت 
کارآفرینی، با هدف درک بهتر این پدیده، به ظهور مفهومی به نام نظام 
 Fuller and Warren,( 8 منجر شده است)CAS( انطباقی پیچیده
حالت  در  که  است  باز  سیستمی  پیچیده،  انطباقی  سیستم   .)2006
عدم تعادل دائم به سر می برد و دربردارندۀ ویژگی خود ـ سازمان دهی9 
نامتجانس10  کنشگران  میان  تعامل  جریان  در  سیستم  این  است. 
متحول می شود. خلق نظم11 را می توان به منزلۀ دیگر ویژگی بارز این 
ساختار برشمرد؛ بدین گونه که سیستم های انطباقی پیچیده همواره به 

.)Mckelvey, 2004( سمت نظم پیش می روند

5. Participatory Process

6. Anticipation

7. Complex Theory

8. Complex Adaptive Systems

9. Self-organizing

10. Heterogeneous Agents

11. Order Creating
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عدم  نقطه نظر  از  پیچیده  انطباقی  سیستم  مفهوم  پیش فرض 
تعادل، با پیش فرض مکتب اقتصادی اتریش منطبق است. به رغم 
در  را  بازارها  که  ـ  نئوکالسیک  اقتصادی  مکتب  پیش فرِض  این 
حالت تعادل دائم بررسی می کند ـ در مکتب اتریش این موضوع 
تحلیل می شود که بازارها در حالت عدم تعادل دائم به سر می برند. 
نئوکالسیک  اقتصادی، همچنین )برخالف مکتب  این مکتب  در 
می داند(  کامل  رقابت  را  بازارها  مشخصه های  از  یکی  که 
مشخصۀ رقابت پویا به منزلۀ یکی از مشخصه های بازارها بررسی 
از  مجموعه ای  با  همواره  اتریش  مکتب  در  نیز  بازارها  می شود. 
بازارها  این  عوامل  همۀ  که  روبه رویند  ناکارآمدی ها  و  خطاها 
دراختیارداشتن  با  ویژه  افرادی  بنابراین  نمی کنند؛  درک  را  آن 
به  دست  بازار،  خطاهای  و  ناکارآمدی ها  از  منحصربه فرد  دانش 
با دانش و  افراد، کارآفرینانی هستند که  آینده نگاری می زنند. این 
و  ـ می کوشند  تقاضا  و  ترازکردن عرضه  با هدف  ـ  کنش خویش 
بازارها را به سمت تعادلی از نوع موقت و زودگذر هدایت مکنند 
)Renko et al., 2012(. به عبارت دیگر، به گونه ای که فون  میسز1 
)1949( تصریح می دارد، بازارها را کارآفرینانی که مشتاق کسب 

سود از موقعیت عدم تعادل اند به سمت تعادل سوق می دهند.
پیش فرض عدم تعادل دائمی مکتب اتریش، تطابق چشمگیری با 
ویژگی عدم تعادل دائم سیستم انطباقی پیچیده دارد. از سویی نیز، 
نظم  به سوی  پیچیده  انطباقی  سیستم  حرکت  و  نظم آفرینی  ویژگی 
را می توان بدین گونه در مکتب اتریش مشاهده کرد که عدم تعادل 
دائم در این مکتب، به وسیلۀ کارآفرینان به سمت تعادل موقت سوق 
اتریش،  مکتب  در  مذکور  پیش فرض های  همچنین  می شود.  داده 
با پارادایم اکتشافی2 توئیس3 )1992( پیرامون موضوع برنامه ریزی 
برای آینده انطباقی نسبی دارد. رویکردهای برنامه ریزی برای آینده 
می شود  تقسیم  اکتشافی  و  قاعده ای4  دستۀ  دو  به  پیدایش  بدو  از 
اسلوب مند   

ً
اصوال قاعده ای  برنامه ریزی های   .)Jantsch, 1967(

هم نوایی  فقدان  مبتنی بر   
ً
عمدتا اکتشافی  برنامه ریزی های  و  بوده 

دوم  رویکرد  بنابراین  خالقیت اند؛  و  شهود  جاری،5  روندهای  با 
توییس  برهمین مبنا،  است.  مدنظر  کارآفرینی  در  برنامه ریزی ها 
نگاه  هریک،  که  می کند  معرفی  را  کلی  پارادایم  دو  نیز   )1992(

ویژه ای به مفهوم آینده و نحوۀ رسیدن به آن دارند:

الف(پارادايمقاعدهای: در این پارادایم آینده نتیجۀ علی و معلولی 

نتیجۀ  دارد.  وجود  آن  در  پنهان  جبرگرایی  نوعی  و  است  گذشته 
این نگاه به آینده، آینده ای است محتوم و ثابت که تاریخ مطابق با 
قوانین خود، حال را به آن آینده تبدیل خواهد کرد. در این پارادایم، 

1. Von Mises

2. Explorative

3. Twiss

4. Normative

5. Non-Conformism

 ناظر بیرونی است که فقط می تواند به نظارۀ آن آیندۀ 
ً
انسان صرفا

 
ً
محتوم بپردازد. این پارادایم مبتنی بر پیش بینی آینده است و عمدتا
آتی  سال های  در  آن ها  ادامۀ  و  گذشته  روندهای  تحلیل  برمبنای 

است؛

ساخت  در  انسان  نیروی  پارادایم  این  در  اکتشافی:  پارادايم ب(
آینده در نظر گرفته می شود و انسان جایگاه بیرونی و مشاهده گر 
خود را تغییر داده و با مفهوم ساخت آینده روبه رو شده است. در 
آینده های  شامل  آینده ها،  از  وسیعی  طیف  با  انسان  پارادایم  این 
آینده  های مطلوب8 مواجه است و  آینده های محتمل7 و  ممکن،6 
رسیدن به هریک از آن ها به سطح و کیفیت خواستۀ انسان، یعنی 
آیندۀ مطلوب وی بستگی دارد. در این پارادایم، برخالف پارادایم 
 مختار 

ً
قاعده ای، جبرگرایی پنهان وجود ندارد، بلکه انسان کامال

است مسیر زندگی اش را خود انتخاب کند. در این پارادایم انسان 
ممکن  آینده ها  کدام  »وقوع  روبه روست:  اساسی  پرسش  سه  با 
کدام  »وقوع  و  است؟«  محتمل تر  آینده  کدام  »وقوع  است؟«، 

آینده ها مطلوب است؟«.
شروع  حال  زمان  از  برنامه ریزی  عمل  قاعده ای،  پارادایم  در 
شده و رو به سوی آینده داشته است؛ به عبارت دیگر، رو به بیرون 
است و تالش می کند تحت شرایط گوناگون کشف کند که کدام 
حال  زمان  در   

ً
غالبا آینده ها  این  شروع  نقطۀ  و  می دهد  رخ  آینده 

 برنامه ریزی رو به درون 
ً
است. اما در پارادایم اکتشافی، اصطالحا

است و با انتخاب یک یا چند موقعیت خاص در زمان آینده شروع 
با  و  است  آینده  پارادایم  این  در  شروع  نقطۀ  درواقع،  و  می شود 
برنامه ریزی شروع می شود.  به امروز  آینده   از  رویکرد پس نگرانه9 
همچنین این دو پارادایم حامل نظریه های »علیت« و »اثرگذاری« 
تبیین و  آنچه در گذشته رخ داده  با نظریۀ علیت می توان  هستند. 
به  بیشتر  اصل  این  کرد.  پیش بینی  داد  خواهد  رخ  آینده  در  آنچه 
پارادایم قاعده ای نزدیك است و پیش بینی مهم ترین ابزار آن است. 
اما در نظریۀ اثرگذاری، رفتار انسان ها در آینده نمی تواند با رجوع 
به قوانین علیت تبیین شود و در مسیر خلق این آینده، ممکن است 
و  علم  شگفتی های  که  شود  حادث  روندها  در  ناپیوستگی هایی 
فناوری نام دارد و آینده نگاری و آینده پژوهی، ابزار برنامه ریزی آن 
است. رویکرد »علیت«، رویکرد سنتی به برنامه ریزی و رویکرد 

»اثرگذاری«، رویکرد نو به برنامه ریزی است.
از طرفی در حوزۀ کارآفرینی، هماهنگی میان مفهوم کارآفرینی 
در  دخیل  اقتصادی  عوامل  رفتار  و   )1934( دیدگاه شومپیتر10  از 
فعالیت سیستم  از یک سو،  بنگاه کارآفرینانه معنادار است.  خلق 

6. Possible Futures

7. Probable Futures

8. Desired Futures

9. Retrospective

10. Schumpeter
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انطباقی پیچیده فعالیت پیش رونده به سوی نظم است و از سوی 
دیگر، خلق نوآوری بنگاه های کارآفرینانۀ جدید را می توان فعالیتی 

نظم آفرین تلقی کرد.
به رغم معنای نوآورانه و شکنندۀ تقارن1 کنش کارآفرینانه، این 
کنش، آمیختگی تاریخی ویژه ای با الگوها، تقارن ها و ساختارها 
دارد. برهمین اساس، فرایند آینده نگاری در کارآفرینی عبارت است 
از درک کارآفرینانه ای که هدایتگر کنش هایی مشتمل بر بازگشایی 
به گونه ای  مجدد  الگوسازی  و  تقارن ها  شکست  آمیختگی ها، 

.)Fuller and Warren, 2006( پایدار است
و  روایی  نقطه نظر  از  معرفت افزایی  و  دقت  میزان  در  هرچند 
در  زمان  کمبود  )به سبب  آینده  پیش بینی های  و  مطالعات  پایایی 
به منظور  نیاز  مورد  باالی   

ً
نسبتا هزینۀ  و  پیش بینی  برای  اختیار 

پیش بینی های دقیق و شفاف( همواره تردید و اشکال بوده است، 
اما همچنان اهمیت تالش برای فهم بیشترین میزان ممکن از آیندۀ 
است  درحالی  این   .)Kahn, 2006( می یابد  گسترش  پیش  ِرو 
همین طور  و  پیِش رو  گزینه های  که  اطمینان  فقدان  شرایط  در  که 
آماری  پیش بینی های  است،  نامشخص  نیز  آن ها  رخداد  احتمال 
وقوع  به  حتی  گاه  و  ندارند  را  الزم  دقت  و  اثربخشی  به تنهایی 
 Armstrong and( خطاهای بزرگ و جبران ناپذیر منجر می شوند
Green, 2005(. به همین ترتیب، در فرایند آینده نگاری کارآفرینانه 
مکتب  اثبات گرای  پیش فرض های  با  انطباقی  هیچ گونه  نیز 
آینده نگاری  مفهوم  بهتر  درک  برای  یافت.  نمی توان  نئوکالسیک 
در کارآفرینی باید ترکیبی از هستی شناسی پارادایم ساخت گرا2 و 
مفهوم سیستم های انطباقی پیچیده را به کار گرفت. در این حالت، 
و  چندگانه  کنشگران  از  ترکیبی  کارآفرینی،  قلمرو  هستی شناسی 
از ساختارهای درحال ظهور و شکل گیری3 است.  سلسله مراتبی 
فرد،  جمعی  کنش  کارآفرینانه،  کنش  رویکردی،  چنین  وجود  با 
سازمان ها، شبکه ها و اتحادیه هاست. آینده نگاری کنش چندگانۀ 
کارآفرینی در این رویکرد، یک فرایند است و نه موضوع انتخابی 
و  اثبات گرا  پارادایم  نظام مند  بر جست وجوهای  منطقی )مشتمل 
طراحی سناریو( یا پیش علم اسرارآمیز4 کارآفرینانه )که در نگرش 
شومپیتر به مثابۀ ظرفیتی از بصیرت و دوراندیشی است که در آینده 
به واقعیتی درست یا حقیقت مبدل می شود و بخشی از توانمندی 

.)Ibid( )کارآفرین است
شایان ذکر است که فرایند تخریب خالق5 شومپیتر به تنهایی و 
آن گونه که وی باور دارد و تشریح می کند، برهم زنندۀ تعادل و نظم 
است )Schumpeter, 1934(. اما فرایند خلق بنگاه کارآفرینانه 

1. Symmetry Breaking

2. Constructivist

3. Emergent

4. Mysterious Prescience

5. Creative Destruction

فرد  میان  تعامل  محور  بر  زمانی که  شومپیتری  نوآوری  مبتنی بر 
نظام  می پذیرد،  صورت  اجتماعی  کنشگران  دیگر  و  کارآفرین 
خالق نظمی را تشکیل می دهد که درک آن مستلزم تحلیل پویایی 

فرایندی چندسطحی است.
کارآفرین  می کند.  زندگی  حال  زمان  در  به ندرت  کارآفرین 
نگرشی  همواره  اما  فعالیت اند،  درحال  هم اکنون  وی  شرکت  و 
می شود.  محقق  آینده  در  فعلی  تصمیمات  نمود  دارند.  آینده  به 
آینده،  به  حال  از  زمینه  تغییر  با  که  است  آن  توجه  درخور  نکتۀ 
بهره مند  کمتری  عقالنیت  از  شده،  پیچیده  تصمیم گیری ها  همۀ 
مدنظر  نیازمند  تصمیم گیری  شرایطی،  چنین  در  شد.  خواهد 
فناوری های  بازار در شرایط فقدان اطمینان،  قراردادن توسعه های 
کشف نشده، تغییر الگوهای سازمانی و گاه حتی تغییر گزینه های 
مالی است؛ بنابراین کسب و کار آینده هم اکنون و اینجا وجود ندارد 
که بتوان آن  را تحلیل یا به شکل عقالیی ارزیابی کرد. مسیر آینده 
نشده  نوشته  هنوز  آینده  و  است  باز  تخیل6  و  تصور  روی  به  فقط 
است. کامیابی در کسب اهداف آینده، نیازمند پیش دستی، تفسیر 
و خلق چشم انداز در زمان حال است. چنین نیازی بیش از آنکه به 
عقالنیت وابسته باشد، مستلزم دراختیارداشتن شایستگی »هنری« 
است. به منظور بررسی مفصل تِر این نکته، باید به مطالعۀ فونتال7 و 
همکاران )2006( اشاره شود که قلمرو کارآفرینی را فصل مشترک 

سه قلمرو مجزا تعریف می کند:

کارکرد  کارآفرینی،  در  فکری  مکاتب  از  برخی  مالی:  قلمرو )1
سرمایه دار8 را تنها عنصر )یا دست کم، مهم ترین عنصر( کارآفرینی 
کالسیک  مکتب  تفکرات  برپایۀ   

ً
عمدتا مکاتب،  این  می دانند. 

اقتصادی و مکتب مارکسیستی شکل گرفته اند؛

که  دارند  وجود  نیز  دیگری  فکری  مکاتب  يتی:  مدير قلمرو )2
هنگام تعریف نقش کارآفرین، بر فعالیت مدیریتی وی متمرکزند. 
در  تفاوت  وجود  )به رغم  نهادگرا  و  نئوکالسیک  فکری  مکاتب 

پیش فرض های بنیادی آن ها( در این قلمرو جای دارند؛

عناصر  نیز  گوناگونی  نظریه های  تقويتکننده:9  قلمرو )3

روان شناختی کارآفرینانه را در طیفی از رسمیت و عینی گرایی در 
یک سو و ذهنی گرایی در سوی دیگر، مدنظر قرار می دهند. در این 
عامل   ،)1934( شومپیتری  کارآفرینی  در  نوآوری  عامل  قلمرو، 
فقدان اطمینان در کارآفرینی نایت )1921(، هوشیاری کارآفرینانۀ 
کرزنر )1997( و مجموعۀ گوناگونی از کیفیت های فردی و شرایط 
اجتماعی، گستره ای از رویکردهای روان شناختی و جامعه شناختی 

را در قبال قلمرو کارآفرینی تشکیل می دهند.

6. Imagination

7. Fontela

8. Capitalist Function

9. Booster
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تقویت کننده  قلمرو  که  است  طبیعی  قلمرو،  سه  این  میان  در 
قالب  در  را  آن  بتوان  به سختی  و  باشد  داشته  پویاتر  مشخصه ای 
شامل  نه  چراکه  کرد؛  صورت بندی  قطعی  و  عینی  عبارات 
کاربست پذیری  از  نه  و  است  مالی  دقیق   برنامه ریزی های 
برنامه ریزی  )نظیر  کسب و کار  فعالیت های  عینی  تکنیک های 
تولید( بهر ه مند است؛ بنابراین این قلمرو بیش از آنکه از ماهیت 
کیفیت های  به  باشد،  بهره مند  مدیریتی  و  مالی  قلمرو  دو  عینی 
کارکرد  است.  وابسته  کارآفرین  جامعه شناختی  و  روان شناختی 
حوزه  دو  در  ارتقادهنده1  کارکرد  نوعی  می توان  را  تقویت کننده 

به شمار آورد:

کسب وکار،  راه اندازی  از  پیش  کسب و کار  ارتقادهندۀ  کارکرد   .1
شامل فعالیت های کارآفرینان بالقوه؛

2. کارکردهای ارتقادهندۀ کسب وکار، پس از راه اندازی )یا تثبیت 
کسب وکار(، شامل فعالیت های کارآفرینان نوپا )یا تثبیت شده( در 

.)Fontela et al., 2006( توسعۀ کسب وکار

کیفیت های  شامل  تقویت کننده،  کارکرد  اصلی  مشخصه های 
شخصی کارآفرینانه  در حوزۀ انگیزش، جاه طلبی، نوآوری )به منزلۀ 
کیفیت های  است.  پیش گامی  و  همکاری  خالقیت(،  محصول 

فوق از دو دسته از عوامل محیطی متأثرند:

ين:شامل خانواده، تحصیالت و  1(عواملمحیطشخصیکارآفر
تجارب حرفه ای که نگرش ها، ارزش ها و توانایی های کارآفرین را 
Cooper and Dunkelberg, 1987; Krue- )شکل می دهند 

ger and Casrud., 1993; Krueger, 2003(؛

ـ  اجتماعی  عوامل  ين: شامل  کارآفر 2.عواملمحیطسراسری2
اختیار  در  را  فرصت  و  اطالعات  که  نهادی  ـ  و سیاسی  فرهنگی 
و  نگرش ها  شکل گیری  در  همین طور  و  می دهند  قرار  کارآفرین 
 Shane, 1994; Davidsson, 1995;( مؤثرند  ارزش های وی 

.)Aldrich and Martinez, 2003
فونتال و همکاران )2006( تصریح می کنند که ابهام آمیخته با 
محیط احاطه کنندۀ کارآفرین، وی را با موقعیت عقالنیت محدود3 
مواجه می سازد؛ زیرا او با محیطی )شخصی و سراسری( سروکار 
نتایج  هم اکنون  که  تغییراتی  است،  تغییر  درحال  پیوسته  که  دارد 
آن ها بر کارآفرین پوشیده است؛ بنابراین در موقعیت رویارویی با 
عقالنیت محدود، تصمیم گیری کارآفرین به کارکرد تقویت کننده 
کارکرد  کیفیت های  که  معتقدند  همچنین  آن ها  است.  وابسته 
دارد؛  معنادار  هم بستگی  شهود4  با  کارآفرینان،  در  تقویت کننده 
بنابراین شهود درحکم منبع پویای ذهنی، منبع کارآفرینی است. 

1. Promoter Function

2. Global Environment

3. Bounded Rationality

4. Intuition

شهود عبارت است از نوعی ادراک ذهنی که بدون استدالل های 
استقرایی یا قیاسی صورت می گیرد. شهود موجب می شود که در 
انتظار می رود بهتر  افراد از عملکردی که  شرایط فقدان اطمینان، 
باال، در شرایط  قابلیت شهود  با  افراد  به عبارت دیگر،  عمل کنند. 
خود  از  بهتری  عملکرد  می رود  انتظار  آنچه  از  اطمینان،  فقدان 
قابلیت  این   .)Dean et al., 1974( بالعکس  و  می دهند  نشان 
را می  توان هم تراز با همان کیفیت یا موهبت فرازمینی5 برشمرد که 
اوما6 )1983( از آن به منزلۀ عامل محوری در موفقیت کارآفرینان 
در آینده نگاری و تصمیم گیری یاد کرده است یا شومپیتر )1934( 

آن  را پیش علم اسرارآمیز خطاب کرده است.
مقایسۀ  ضمن   )2006( همکاران  و  فونتال  افزون بر این، 
را  کارآفرینی  تقویت کنندۀ  کارکرد  کارآفرینی،  و  هنر  کارکردهای 
گونه ای از »هنر« معرفی کرده اند که عملکرد آن در ترکیب اثربخش 
عقالنیت  و  آینده(  از  پیش گامانه  چشم اندازهایی  )خلق  شهود 
بر  عالوه  می یابد.  تبلور  حال(  زمان  در  مناسب  )تصمیم گیری 
شهود، خالقیت نیز درحکم توانایی و همچنین فرایند مبتنی بر تفکر 
جانبی،7 همواره ناظر به آینده است. همانند خالقیت کارآفرینانه، 
که از محیط تأثیر می پذیرد، خالقیت هنری نیز رابطه ای تنگاتنگ 
با محیط دارد. برای مثال، کاولیس8 )1964( نشان داد در جامعه ای 
که با شرایط شکوفایی اقتصادی روبه روست، امکان بروز و نمود 
خالقیت نیز امکان پذیر می شود.9 نمونه های بارز این وضعیت را 
به گواهی تاریخ، در یونان باستان و دوران رنسانس ایتالیا می توان 
اقتصادی،  رفاه  و  شکوفایی  شرایط  در  کرد.  مشاهده  به وضوح 
ضروری  نیازهای  برآورده شدن  از  پس  که  دارد  وجود  امکان  این 
فعالیت های  به سوی  نیز  منابع  از  بخشی  اجتماعی،  اساسی  و 
منابع  از  بخش چشمگیری  براین اساس،  گسیل شود.  غیراساسی 
از یک سو امنیت خاطر و آزادی فرد خالق برای خالقیت را مهیا 
می کند و از سوی دیگر، موجب شکل دهی به ذهن باز، انتظارات 
برای  جامعه،  افراد  سایر  در  اساسی  نیازهای  از  فراتر  نیازهایی  و 

پذیرش محصول خالقیت می شود.
اطمینان  نتیجه  وضعیت  دربارۀ  نمی تواند  هیچ گاه  خالق  فرد 
 نتیجۀ فرایند خالقیت، پس از واقعۀ خالقیت 

ً
داشته باشد و طبیعتا

دائم  فرد  خالقیت،  فرایند  مسیر  در  بنابراین  می شود؛  معلوم 
تصمیم هایی  می کند،  اتخاذ  نتیجه  خلق  قصد  به  را  تصمیم هایی 

و  ویژگی  این  خاص بودن  بر  کید  تأ اینجا،  در  فرازمینی  واژۀ  به کاربردن  از  5. هدف 
در  مدنظر  شهود  است.  جامعه  عادی  افراد  دیگر  به نسبت  کارآفرینان  خاص بودن 
.)Fontela et al., 2006( کارآفرینی، نوعی ویژگی است که با تجربه حاصل می شود

6. Ohmae

7. Lateral Thinking

8. Kavolis

از   )Pure Creativity( 9. شعر بهمنزلۀ یکی از محورهای مطالعات خالقیت ناب
مستثناست. قاعده  این 
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انتظار.1  و  شهود  تجربه،  از  برگرفته  و  خالقانه اند  اصل  در  که 
از  جلوگیری  یا  خلق  به  که  کارآفرینانه،  تصمیم گیری  فرایند  در 
همانند  کارآفرین  می شود،  منجر  ممکن  آینده های  شکل گیری 
شاعر به کسب و کار خود »معنا« می بخشد، طرح و ساختار آن  را 
تعیین می کند و همانند نویسنده یا شاعری که ماورای اندیشه های 
نقل  اشعار خود  یا  نوشته ها  با  را  اندیشه های خود  جاری جامعه، 
جاری  رویه های  ماورای  خویش،  کسب و کار  خلق  با  می کند، 
معناداری  شباهت های  می توان  بنابراین،  می کند.  رفتار  اقتصاد 
میان فعالیت های هنری و تصمیم گیری کارآفرینانه احصا کرد که 
در مواردی همچون شهود، خالقیت، شجاعت و آینده نگاری نمود 
می یابند. در کارآفرینی تصمیم های پی درپی، به خلق کسب و کارها 
که  کرد  تشبیه  نقاشی  کار  به  می توان  را  کار  این  می شود.  منجر 
تصمیم هایش در انتخاب، رسم و ترکیب خطوط، اشکال و رنگ ها 
به پیدایش تصویر زیبا منجر می شود یا همچون شاعری است که با 
کنار هم قراردادن کلمات، معنای جدیدی می آفریند. درحقیقت، 
با موقعیت فقدان  نیز هنگام مواجهه  بیشینه ساز  کارآفرین عقالیی 
اطمینان و تجسم اقدامات خویش در آینده، از توسل به کارکردهای 
از  بیش  کارآفرین  موقعیت ها،  این گونه  در  ندارد.  گریزی  هنری 
خصایص  از  باشد،  بهره مند  »عقالیی«بودن  خصایص  از  آنکه 

.)Fontela et al., 2006( هیجانی 2بودن برخوردار است
پیش بینی،  موضوع  با  مرتبط  تالش های  اخیر،  سال  پنجاه  در 
البته وجوه مشترک  تحت عناوین 'گوناگونی انجام شده است که 
بر  منطبق  را  تالش ها  این  می توان  براین مبنا  داشته اند.  بسیاری 
رویکردهای تحلیل انتظاری3 فرانسه، رویکرد آینده پژوهی آمریکا 
اروپا  اتحادیۀ  و  انگلستان  به  متعلق  آینده نگاری  رویکرد   

ً
اخیرا و 

احصا کرد. پیش فرض های مشترک تمامی این رویکردها به شرح 
:)Ibid( ذیل است

1( مشروط بودن پیش بینی ها و ناشناخته بودن آینده؛
2( وجود مسیرها، گزینه ها یا سناریوهای متعدد؛

3. اختیار تصمیم گیرندگان4.

2. آینده نگاری در کارآفرینان بالقوه و نوپا

به خوبی  می گذارند  آینده نگاری  فرایند  در  قدم  که  کارآفرینانی 
در  آن ها  ایدۀ  و  ذهنی  تصویر  تجلی  آن ها،  نوآوری  که  گاه اند  آ
با  مواجهه  هنگام  به  آن،  به  نیل  برای  و  است  فیزیکی  دنیای 
 Wordenweber( می کنند  آرامش  احساس  ذیل  وضعیت های 
and Weissflog, 2005(. گفتنی است که وجود توانمندی های 

1. Expectation

2. Emotional

3. Prospective Analysis

4. The Free Agency of Decision-Makers

ذیل، به موازات تمامی توانایی هایی که برای داشتن کارایی در تولید 
الزم اند، ضروری است:

فرایند  نخستین  مراحل  در  قطعیت  عدم  و  پیش بینی ناپذیری   )1
آینده نگاری؛

2( تحمل ِاشکاالت و خطاهایی که به احتمال فراوان در طول این 
فرایند حادث خواهند شد؛

3( شکیبایی و اطمینان خاطر در قبال فرایند ظهور طبیعی و رشد؛
4( توانایی حرکت در مسیر جریان؛5

دراختیارداشتن  طبیعی  و  ذاتی  نیاز  برابر  در  مقاومت  توانایی   )5
پیامد  به  شکل دهی  در  دخیل  عوامل  تمامی  بر  همه جانبه  کنترل 

تصمیم؛

6( بهره مندی از نوعی حس زمانی بندی و شهود ویژه در تشخیص 
مناسب ترین زمان اقدام به  عمل. 

آینده نگاری در بطن خود، مقوله ای متناقض گونه6 است. دوگانگی 
از  یکی  به  را  مقوله  این  کارایی،  و  اثربخشی  تقابل  از  ناشی 
دوگانه ترین مقوالت در کسب و کار بدل می سازد. به همین علت، 
روی  بر  موج سواری  برای  هستند  آینده نگاری  درگیر  که  افرادی 
باید  تولید  قانون مند  دنیای  در  فعالیت  همچنین  و  نوآوری  امواج 

.)Ibid( توانمندی های متنوعی داشته باشند
 
ً
عمدتا می کنند  آغاز  را  آینده نگاری  فرایند  که  کارآفرینانی 
قطعیت  عدم  طوفانی  دریاهای  در  که سکان دار کشتی  افرادی اند 
و نوآوری های بنیادین7 هستند. چنین افرادی باید با شهامت و از 
حس ادراک باال برخوردار باشند. به عالوه ضروری است که این 

.)Ibid( افراد، مستقل و درعین حال معتمد اطرافیان خود باشند
و  می کند  جهش8  آینده  به  کارآفرین  ذهن  آینده نگاری،  در 
تصویری از شرایط آینده ای را که به آن جهش کرده است در ذهن 
خویش به تصویر می کشد. وی این تصویر )آیندۀ بالقوه( را از راه 
تحلیل سناریوهای گوناگون ارزیابی می کند. از طرفی، کارآفرین 
با این جهش، به گونه ای پویا و با ارزیابی شرایط آینده، می کوشد 
میان این آیندۀ مصور و شرایط زمان حال پیوندی برقرار سازد. با 
وجود چنین پیوندی و به واسطۀ تحلیل سناریوهای گوناگون، وی 
تغییراتی  چه  سناریو،  مناسب ترین  رخداد  به منظور  که  درمی یابد 
منظور  همین  به  پذیرد.  صورت  باید  حال  شرایط  و  متغیرها  در 
آیندۀ  به  دستیابی  هدف  با  مدنظر  اقدامات  و  برنامه ها  راهبردها، 

.)Kahn, 2006( مطلوب و مدنظر وی تدوین می شوند
رخداد  چگونگی  و  ماهیت  است  الزم  بخش  این  در  همچنین 

5. Going With the Flow

6. Paradoxical

7. Disruptive Innovations

8. Leap
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به اختصار معرفی و تشریح شود.  آینده نگاری در کارآفرینی  فرایند 
تجربیات،1  مرحلۀ  چهار  محور  بر  که  ـ   )EROS( فرایند  این 
به  حساسیت  و  قلمروها3  سازمان دهی  بازتابی،2  هویت سازی 
تغییر شرایط4 صورت می پذیرد ـ به شکل چارچوبی مفهومی و نه 
چارچوبی نظری، چگونگی ظهور بنگاه های کارآفرینانه را به تصویر 

می کشد. این چهار مرحله در ذیل به اختصار تشریح می شوند:

عوامل  تجربیات  این  کیفیت  و  تجربیات  تعداد  تجربیات:  )1

تعیین کننده ای هستند که کارآفرین بالقوه را قادر می سازند پیام های 
ضعیفی5 را که فرصت ها ارسال می کنند دریافت کنند. درحقیقت، 
خلق چشم انداز به دست کارآفرین در این مرحله انجام می شود. 
خلق چشم انداز فرایندی است شامل پی بردن، تمیزدادن واقعیت 
مبهم  و  بالقوه  موجودیت های  یا  موجودیت  از  معنا  استخراج  و 
)پیام های ضعیف ارسالی از فرصت ها(. چنین فرایندی ـ فارغ از 
آزادی خواست  به  و  بوده  ـ عینی و مالی  قوانین مکانیکی  هرگونه 
راه  از  کشف  به منظور  انسان  ذهن  ظرفیت  همچنین  و  اراده  و 
تفکر خالق و ارائۀ راهکارهایی که از پیش موجود نیستند وابسته 
است. در این فرایند، فضایی حکم فرماست که فاقد سازوکارهای 
و  است  کارآفرینان  برای  نظام مند  و  متقن  ارزشیابی  و  تشخیص 
تجربیات حکم  افکنش هایی6 از الگوها یا مدل های موجود را دارند 

که به خلق الگوهای جدید منجر می شوند؛

چگونگی  کارآفرین  مرحله،  این  در  بازتابی:  هويتسازی )2

تحول بنیادین در مفاهیم بنیادین را مانند اینکه »ما چه نقشی در 
با  مطابق  می پروراند.  ذهن  در  می کنیم«8  »چه  و  داریم«7  جهان 
مفروضات پارادایم ساخت گرا، بازتاب تعامالت هویت شخصی 
از  وی  بالقوۀ  کسب و کار  ذی نفعان  و  یک سو،  از  بالقوه  کارآفرین 
سوی دیگر، هویت کسب وکاری را که در آینده به دست کارآفرین 
بازتاب  این  کیفیت  می کند.  تعیین  گرفت  خواهد  شکل  بالقوه 
به  قادر  شناختی،  پویای  مدل های  از  یکی  با  که  روشی  به  مثابۀ 
رهبری و پیشی گرفتن از تغییرات نظام مند محیط باشد، رقم زنندۀ 

خلق اثربخش کسب و کار خواهد بود؛

3(سازماندهیقلمروها: ساختاردهی مجدد9 قواعد و رویه های 
مبنای  روابط،  متقابل  وابستگی  و  ارزش ها  اولویت ها،  مرسوم، 
این مرحله  در  را تشکیل می دهد. کارآفرین  فرایند  از  این مرحله 

1. Experiments

2. Reflexive Construction of Identity

3. Organizing Domains

4. Sensitivity to Changes in Conditions

5. Weak Signals

6. Projections

7. What We Are

8. What We Do

9. Restructuring Pattern Behaviors

رفتارهای  الگوی  که  شد  خواهد  قادر  آینده نگاری،  فرایند  از 
دوباره ساختاردهی  را  تصویر شخصی خود  و همین طور  جامعه 
نوآوری  عملکرد  میان  همواره  که  کشمکش هایی  پیش بینی  کند. 
)شکل گیری  بازگشتی10  عملکردهای  و  موجود(  تقارن  )شکست 
مدیریتی  قضاوت  نوعی  نیازمند  دارد،  وجود  جدید(  تقارن های 
است که چگونگی نمود ساختارها را تجسم و معین می کند. این 
قضاوت به تأثیر کارآفرین و دیگر کنشگران اصلی دخیل در اقدام 

وی وابسته است؛

4(حساسیتبهتغییردرشرايط: این حساسیت به سبب هوشیاری11 

آزمون  و  تغییرات درحال شکل گیری در محیط  کارآفرین دربرابر 
کارایی چشم انداز )خلقشده به دست وی در مرحلۀ اول فرایند( در 
بستر این تغییرات اتفاق می افتد )Fuller and Warren, 2006(؛ 
به جز مرحلۀ شناسایی فرصت که در آن سازۀ هوشیاری، درحکم 
کارآفرینانه،  فرصت های  کشف  یا  تشخیص  عامل  اصلی ترین 
را  کارآفرین  فرد  عامل  درخصوص  مطالعات  محور  عمده ترین 
عامل  سه  را  هوشیاری  این   .)Neneh, 2019( می دهد  تشکیل 

تعیین می کند:

واقعی  دنیای  با  تناسب طرح واره13  غنایطرحوارگی:12  الف(

و غنای مشخصه ها و ویژگی های طرح واره، تعیین کنندۀ غنای 
طرح وارگی در فرد کارآفرین اند )Valliere, 2013(؛

طرح وارۀ  فرد  هر  چگونه  اینکه  طرحوارگی:14  همخوانی ب(

ذهنی خود را به یک محرک پیوند دهد در افراد متفاوت است. 
محرک های یکسان ممکن است دو طرح وارۀ مختلف را در دو 

فرد برانگیزند )Ibid(؛

ج(آستانۀفعالسازیطرحوارگی:15 ازآنجاکه نمی توان قدرت 

آستانۀ  باید  کارآفرین  فرد  داد،  افزایش  را  محرک های محیطی 
 .)Ibid( آورد  پایین  را  خود  ذهنی  طرح واره های  فعال سازی 
زمانی  )فاصلۀ  پاسخ  و  محرک  میان  زمانی  فاصلۀ  همچنین 
میان محرک تغییر در محیط و پاسخ محیط به محرک یا عامل 
شکل دهندۀ تغییر و شکل گیری تغییر در محیط( هرقدر کمتر 
باشد، حساسیت به تغییر را پایین می آورد؛ بنابراین فقط افراد 
با آستانۀ فعال سازی طرح وارۀ پایین، در فواصل زمانی کم میان 

10. Recursive

11. Alertness

12. Schematic Richness

پیچیدگی  و  حجم  با  ارتباط  برقراری  به منظور  متعددی  راهبردهای  از  13. کارآفرینان 
اطالعات حسی شکل دهندۀ دنیای پیرامون استفاده می کنند. تکنیکی قدرتمند در همین 
حوزه، استفاده از قواعد، اسناد و دسته بندی ها با استفاده از ساختارهای ذهنی با هدف 
ارائۀ مشخصه ها و روابط واقعی )طرح واره ها( به منظور تفسیر اطالعات و معنابخشی به 

.)Valliere, 2013( آن است

14. Schematic Association

15. Schematic Priming
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گزینه های  تمامی  میان  از  مناسب:  فرصتهای تشخیص .3

هنگامی  شوند.  انتخاب  باید  کمی  تعداد  فقط  پیش رو،  راهبردی 
برای  جدی  شکل  به  گوناگون  منابع  شد،  انجام  انتخاب  که 
کلیۀ  متمرکز شدن  با  می یابند.  تخصیص  فرصت  از  بهره برداری 
منابع بر گزینه های کمتر، امکان گسترش توان رقابتی دربرابر رقبا 
و موفقیت افزایش می یابد. این مرحله را می توان یکی از مهم ترین 
موفق نبودن  و  موفقیت  آن،  از  برشمرد که چگونگی گذر  مراحلی 

بسیاری از کارآفرینان را تعیین می کند؛

با  باید متناسب  آهنگ حرکت در مسیر راهبرد،  4(تخصیصمنابع:

 در اختیار تعیین شود و نه براساس هدف واهی کسب 
ِ

کم وکیف منابع
عواید بیشتر در زمان کمتر؛ بنابراین مقاومت در برابر زیاده خواهی های 

نامعقول و تجاوز از محدودۀ منابع ضروری است؛

5(طیکردن)جسورانهاماسازگار(3مسیرانتخابشده: از یک سو، 

انتخاب گزینه های  در  زیربنایی  مبانی  و  پیش فرض ها  به  پایبندی 
راهبردی و از سوی دیگر، توان تغییر این اصول و پیش فرض ها در 

مواقع مقتضی ضروری است.

با سه  آن  تطبیق ضمنی  می توان  فوق،  فرایند  به  دقیق تر  نگاهی  با 
مشتمل  راهبردی(  )مدیریت  استراتژیک  مدیریت  اصلی  مرحلۀ 
بر تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها 
فرایندهای  به مانند  کرد.  مالحظه  به وضوح  را   )David, 2013(
متنوع تصمیم گیری کارآفرینانه ـ که فی نفسه هنری ارزنده است ـ 
مدیریت استراتژیک نیز هنری است که علم تدوین، اجرا و ارزیابی 
را  بلندمدت  اهداف  به  نیل  برای  کارکردی چندگانه،  تصمیم های 

.)Ibid( موجب می شود

3. آینده نگاری پس از خلق )یا تثبیت( کسب وکار

نوآورانه  کسب وکارهای  مدیران  به ویژه  مدیران،  اعظم  بخش 
مستلزم  بلندمدت،  در  کسب و کار  موفقیت  که  دریافته اند 
نظامند  رویکرد  است.  آینده  به  نظام مند  نگرشی  دراختیارگرفتن 
برای کسب وکارهایی است که خود  تکاملی  فرایندی  آینده نگاری 
را موجودیت هایی درحال تغییر و سازمان های یادگیرنده می دانند و 
وفاداری و پیوستگی آن ها بیش از آنکه به ساختار سازمانی باشد، 

.)Burmeister et al., 2005( به فرهنگ و ارتباطات است
در  بحرانی  و  اساسی  پرسش  کسب وکار،  کنونی  عصر  در 
حوزۀ رقابت پذیری آینده این است: »چگونه کسب و کار می تواند 
آینده،  به  توجه  با  را  جدید  بازارهای  گشایش  در  خود  توانمندی 
مجدد  کشف  دانش محور  اقتصاد  و  جهانی سازی  جدید  شرایط 
از  می دهد:  گسترش  را  پیِش رو  افق  آینده نگاری   .)Ibid( کند؟« 
فردا تا پس فردا یا پنج تا ده سال یا حتی بیش از آن. نیاز به پیش بینی 
است  حال  زمان  در  ابهام  با  تعامل  به  نیازمند  ممکن،  آینده های 

3. Boldly But Adaptively

چنین  ردیابی  و  تغییرات  به  قادرند  محیطی،  پاسخ  و  محرک 
 Fuller( تغییراتی پیش از وقوع قطعی حساسیت داشته باشند

.)and Warren, 2006

مطابق با دسته بندی سه گانۀ باالز و گاسپار1 )2010(، سطح خرد 
آینده نگاری به این مرحله از تکامل کسب و کار مربوط می شود. در 
 فرد کارآفرین است و پایایی 

ً
سطح خرد، محور آینده نگاری عمدتا

و اعتبار آن به توانایی ها و تصمیمات وی بستگی مستقیم دارد.
نکات  از  یکی  موفق،  کارآفرینان  سرگذشت  مرور  هنگام 
موهبت  یا  کیفیت  نوعی  از  آن ها  گویی  که  است  این  شگفت آور 
زیرا  بوده اند؛  بهره مند  پیش گویی  و  تصمیم گیری  در  فرازمینی 
به  تصمیماتشان  تک تک  که  می رسد  به نظر  پس نگرانه،  نگاه  با 
این  بوده است. درعین حال، کارآفرینی که  لحاظ منطقی درست 
 چندان از تحلیل های منطقی بهره 

ً
تصمیمات را اتخاذ کرده عمدتا

نبرده است. درحقیقت این فرد به سادگی پیش فرض هایی را درمورد 
آینده شکل داده، بسیاری از موارد فقدان اطمینان را مجسم کرده 
بوده است  از دیگری موفق  اخذ تصمیم درست، یکی پس  در  و 

.)Ohmae, 1983(
 
ً
اما آیا می توان کارآفرین موفق را فردی در نظر گرفت که تصادفا
در مسابقۀ شرط بندی شرکت کرده و برنده شده است؟ به سختی 
می توان این را ادعا بیان کرد. فرایند تصمیم گیری در کسب وکار، 
مسابقات  در  ریاضیات  مبتنی بر  احتمالی  فرایندهای  با   

ً
اساسا

شرط بندی متفاوت است. این فرایند شامل قضاوت هایی پیرامون 
محدودیت  شرایط  در  اطمینان  فقدان  موقعیت های  و  عناصر 
آن ها  نیز  منطقی  استدالل های  برخی  البته  که  است  زمان  و  پول 
را همراهی و پشتیبانی می کند. درواقع این فرایند را به شرح ذیل 
اوما  که  آن گونه  توالی،  دارای  و  تشخیص  قابل  فرایندی  می توان 
)1983( نیز عنوان کرده، در نظر گرفت که فرد تبعیت کننده از آن، 

مرد کسب و کار آینده نگار2 یا همان کارآفرین موفق است:

و  دقیق  باید  کسب و کار  قلمرو  کسبوکار:  قلمرو تعريف )1

مشخص تعریف شود؛

محیط  در  فعال  نیروهای  رقابتی:  يوهای سنار يابی ارز )2

برون یابی شوند  آینده  در  معلولی  و  علت  به گونۀ  باید  کسب و کار 
و  ساده  شکلی  به  محتمل تر،  سناریوی  درحکم  منطقی  فرضیۀ  و 

موجز تبیین شود؛ 

و  تجزیه  واحد  و  سطح  برمبنای  را  کسب وکار  حوزۀ  در  آینده نگاری  گاسپار  و  1. باالز 
تحلیل به سه دسته تقسیم کرده اند )Balazs and Gaspar, 2010(: 1. سطح خرد: 
شامل توانایی فردی یا رفتار کارآفرینان است که از آن با عناوینی همچون آینده نگاری 
اجرایی، آینده نگاری کارآفرینانه و آینده نگاری راهبردی نیز یاد می شود؛ 2. سطح میانه 
)Mezo level(: شامل آینده نگاری های مشارکتی و جمعی در سطح شرکت است که 
3. سطح  می شود؛  شناخته  سازمانی  آینده نگاری  یا  شرکتی  آینده نگاری  عناوین  تحت 
کالن: شامل آینده نگاری های جمعی و مشارکتی در سطح صنعت، منطقه یا کشور است 

و با عناوینی نظیر آینده نگاری فناوری و آینده نگاری اجتماعی خطاب می شود.

2. Foresighted Businessman
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تفکر  به  نیازمند  مدیران   .)Zivdar and Imanipour, 2017(
درمورد آینده به منظور درک زمان حال و چگونگی اقدام در زمان 
دیدگاه  پیرامون  پژوهش های   .)Cunha et al., 2006( حال اند 
غلبه  به منظور  راهبردی  منابع  از  شرکت ها  استفادۀ  منبع محور، 
 Rohrbeck and Gemenden,( می سازد  برجسته  را  رقبا  بر 
2011(. چنین منابعی برای برخورداری از ارزش رقابتی، باید سه 

مشخصه داشته باشند:
1. صیانت پذیر باشند؛1

2. کمیاب باشند؛2
 Collis and Montgomery,( کنند  خلق  رقابتی  مزیت   .3

.)1995
پویا،3  قابلیت های  بر  متمرکز  پژوهش های  که  است  درحالی  این 
با  به تدریج  را  خود  رقابتی  مشخصه های  منابع،  که  داده اند  نشان 
 Helfat and Peteraf, 2003;( از دست می دهند گذشت زمان 
Dutta et al., 2005; Ambrosini and Bowman, 2009(؛ 
نیازمند توسعۀ منابعی جدید برای حفظ قابلیت  بنابراین شرکت ها 
Teece et al., 1997; Eisenhardt and Mar- )رقابت خودند 
tin, 2000(. این تجدید و نوسازی منابع، نیازمند پیگیری و ردیابی 
تغییرات کسب وکار، چه از نوع بطئی و تدریجی و چه سریع و گسسته 
 Levinthal, 1994; Gersick, 1991; Brown( یا بنیادین است
and Eisenhardt, 1997(. در همین حوزه، مرور ادبیات مدیریت 
فراهم آوردن  به منظور  باید  آینده نگاری  که  می دهد  نشان  راهبردی 
به کار  سازمان ها  راهبردی  منابع  نوسازی  از  پشتیبانی  برای  مبنایی 
آینده نگاری  مزایای  از  درست  بهره برداری  بنابراین  شود؛  گرفته 
می تواند دستاوردهای ذیل را ـ در هر دو حوزۀ نوآوری های بنیادین و 

تدریجی ـ برای شرکت ها به همراه داشته باشد:
1( دستیابی به حوزه های جدید کسب وکار؛

2( ارتقای نرخ خلق مفاهیم و دیدگاه های نوآورانه؛
3( به چالش کشیدن طرح های نوآوری و ارتقای کیفیت خروجی 
Rohrbeck and Gemenden, 2011; Rohr- )این طرح ها 

.)beck, 2009
 در تطبیق بهنگام 

ً
نکتۀ درخور توجه اینجاست که شرکت ها عمدتا

با تغییرات سریع دچار مشکل می شوند و به همین سبب، در شرایط 
پرمخاطره ای قرار می گیرند. این امر می تواند برخاسته از عللی با 

عناوین ذیل باشد:

اصلی  عوامل  تغییرات  آهنگ  شتابان شدن  تغییر:  باالی نرخ )1
مرتبط با فرایندهای کسب و کار در سه دهۀ اخیر، در تعیین قابلیت 
این  است.  سرنوشت ساز  بسیار  رقابت،  همین طور  و  سازگاری 

1. Appropriable

2. Scarce

3. Dynamic Capabilities

 حول محورهای زیر بوده است:
ً
تغییرات عمدتا

الف( کاهش چرخۀ عمر محصوالت؛
ب( افزایش تغییرات فناورانه؛
ج( افزایش سرعت نوآوری؛

د( افزایش سرعت نفوذ و اشاعۀ4 نوآوری.

2(جهل:5 بسیاری از شرکت ها در تشخیص به موقع تغییرات دچار 

ضعف می شوند که این امر می تواند ناشی از عوامل زیر باشد:
و  واکنش  برای  شرکت ها  که  مدت زمانی  کوتاه بودن  الف( 

پاسخ گویی به تغییر در اختیار دارند؛
ب( سیگنال های هشداردهندۀ تغییر، دور از دسترس و خارج از 

اختیار شرکت ها هستند؛
و  عالی  مدیریت  به سوی  اطالعات سرزیر شده  گران باری  پ( 

فقدان ظرفیت ارزیابی تأثیر بالقوۀ تغییرات؛
د( فقدان وصول اطالعات به آن سطح مناسب مدیریتی که به 
به  شکل دهی  برای  تصمیم  اتخاذ  توان  سلسله مراتبی،  لحاظ 

واکنش را در اختیار دارد؛
هـ( فیلترشدن اطالعات به دست مدیران میانی به علل گوناگون، 

ازجمله حفظ جایگاه خویش.

را  بالقوۀاثرگذاری  توان  با  تغییری  شرکتی  چنانچه  لختی:6  )3

ردیابی کند، باید از یک سو برنامۀ اقدامات مناسب را تدوین کند و 
از سوی دیگر آن را به اجرا بگذارد. اما به عللی همچون پیچیدگی 
و  قیمت  )فشار  خارجی  ساختار  پیچیدگی  داخلی،  ساختار 
شبکه های همکاران و زنجیرۀ تأمین( و لختی شناختی،7 شرکت ها 

از به اجراگذاشتن این امر خودداری می کنند.
مطالعات  ارزش افزایی  دیگر،  پژوهشی  در   )2012( راربک8 
آینده نگاری شرکتی یا آینده پژوهی9 در کسب و کار را در کنار دقت 
موفقیت  تعیین  در  اساسی  شاخص های  از  یکی  آینده نگاری، 
آینده نگاری  می داند.  کسب و کار  در  آینده پژوهی  یا  آینده نگاری 

شرکتی، این ارزش افزایی را از دو راه زیر انجام می دهد:
تاب آوری11  تحکیم  و  راهبردی10  نوسازی  از  پشتیبانی   )1

سازمان در مقابل تغییرات خارجی؛
نوآوری های تدریجی و  توانایی شرکت در خلق  2( تقویت 

بنیادین برتر به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی 
)Rohrbeck, 2012(

4. Diffusion

5. Ignorance

6. Inertia

7. Cognitive Inertia

8. Rohrbeck

9. Future Study

10. Strategic Renewal

11. Resilience
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جای  کلی  گروه  سه  در  را  آینده نگاری  فعالیت های  وی 
:)Ibid(می دهد

1( جست وجوی مستمر محیط و تضمین پاسخ بهنگام شرکت 
به تغییرات محیطی؛

داخلی  ذی نفعان  میان  نظرها  تبادل  و  مباحثات  تسهیل   )2
شرکت پیرامون مسائل مرتبط با تغییر راهبردی؛

برای  راهبردی الزم  منابع  اکتساب  از  و حمایت  تشخیص   )3
Rohrbeck and( پویا  محیط های  در  رقابتی  مزیت   خلق 

.)Gemenden, 2011

به  آینده نگاری را  از طرفی، برمایستر و همکاران )2005( آرایش 
شرح ذیل معرفی کرده اند:

1.پايهها: پایه و اساس آینده نگاری در کسب و کار عبارت است 
و  مرتبط  روندهای  کسب وکار،  دانش  در  شایستگی هایی  از 
توسعه های آتی، شایستگی های روش شناسانه )وجود گروه های 
عملیاتی  شایستگی  و  سناریوها(  و  فرایندها  هدایت  مستقل 

)قابلیت پردازش اطالعات گردآوری شده(؛
جدید،  موضوعات  بر  آینده نگاری  تمرکز  خالقیت:  .2

چشم اندازهای جدید و عقاید نوآورانه است؛
به  را  خود  نتایج  باشد  قادر  باید  آینده نگاری  ارتباطات:  .3

باید  آینده نگاری  به عبارت دیگر،  القا کند.  مدیریت کسب و کار 
بتواند نتایج خود را به گونه ای توجیه کند که مدیران آن را بپذیرند؛
4.همکاری: همۀ اعضای سازمان باید پیام اصلی آینده نگاری را 

درک کنند تا آینده نگاری به حاشیۀ تمور کسب و کار رانده نشود؛
به  می تواند  آینده  نظام مند  و  مستمر  تحلیل  فقط  استمرار:  .5

خلق ارزش برای کسب و کار منجر شود.

همچنین آن ها قطعات سازندۀ ساختمان آینده نگاری را مشتمل بر 
موارد زیر عنوان کرده اند:

الف(آغاز: فرایند آینده نگاری به جلب حمایت مدیریت عالی 

با  است.  نیازمند  کسب و کار  گوناگون  بخش های  مشارکت  و 
نتایج  پذیرش  و  توجه  آغاز،  از  کسب و کار  کارکنان  مشارکت 

آینده نگاری در آینده نیز تضمین می شود؛

ب(گروه:کارکرد آینده نگاری در کسب وکار، به دراختیارداشتن 
دانش خبرگان  از  برخورداری  و  به خود  گروه مختص  اعضای 

نیازمند است؛ 

ج(پژوهش: خلق ابزار آینده نگاری، نیازی مبرم در فاز پژوهش 

برقرار  عمل  و  علم  میان  تعادل  فاز  این  در  همچنین  است. 
قابل  زبان کسب و کار  به  آینده نگاری  نتایج  و  فرایند  تا  می شود 

انجام و ارائه باشد؛

د(جامعه: کسب و کار نیازمند شکل دهی به جامعه ای شبکه ای 
در بطن خود است تا بتواند در آینده، به انتشار نتایج آینده نگاری 

و پایه گذاری تصمیمات راهبردی آینده نگاری بپردازد؛

هـ(پايداری: آینده نگاری باید به فرایند یادگیری مستمر تبدیل شود 
تا همۀ طرح ها و مساعی فردی را نیز جذب کند و به منظور تأمین 

.)ibid( دانش آینده برای کسب وکار همسو و یکپارچه باشد

قلمرو  معیار  دو  به  توجه  با  می توان  را  آینده نگاری  راهبردهای 
 Cunha et al.,( کرد  دسته بندی  و  تحلیل  نیز  زمانی  تمرکز  و 
می تواند  آینده نگاری  راهبردهای  قلمرو  براین اساس،   .)2006
قلمرو  در  باشد.  )خرد(  یا کوچک مقیاس2  )کالن(  بزرگ مقیاس1 
و  راهبردی  سطوح  در  برنامه ریزی  مسائل  بر  تمرکز  درشت نمود، 
کالن است و در قلمرو خردنمود، محور اصلی، تعامالت و امور 
جاری در سطوح خرد است که به نحوی اجزای سازندۀ راهبردهای 
نیز  را  آینده نگاری  راهبردهای  زمانی  تمرکز  طرفی،  از  کالن اند. 
می توان به تمرکز بر حال یا تمرکز بر آینده تقسیم بندی کرد. ترکیب 
این دو معیار به شکل گیری چهار شیوۀ آینده نگاری منجر می شود:

1 . برنامه ریزی راهبردی3 )کالن ـ آینده(: در این شیوۀ آینده نگاری، 
که قدمتی بیش از دیگر شیوه ها دارد، آینده نگاری نوعی توانمندی 
ویژه و مجزای سازمانی است که برمبنای تحلیل های اسلوب مند 

و عقالنیت صورت می پذیرد؛

سازمان ها  شیوه،  این  در  آینده(:  ـ  )خرد  چشم اندازسازی4   .2
می کوشند به جای پیش بینی آینده، آینده را از راه تدوین چشم اندازی 

که دستیابی به آن  را برای خود الزام آور می کنند خلق کنند؛

3. ظهور برنامه ریزی شده5 )خرد ـ حال(: در این شیوه، سازمان ها 
از  ساختار،  با  انطباق  و  سازگاری  از  باالیی  سطوح  ترکیب  با 
آشفتگی6 اجتناب می کنند. برای کاربست این شیوۀ آینده نگاری، 
سازمان ها جهت گیری کلی و راهبردی )منعطف( را، که مدیریت 
عالی تعیین  کرده، با اطالعات موجود و در اختیار نیروی انسانی 

سطوح عملیاتی سازمان ترکیب می کنند؛

4. تفکر سناریومحور7 )کالن ـ حال(: نوعی فرایند یادگیری است 
و بر این مبنا قرار دارد که پیش بینی آینده ناممکن است، اما امکان 
بازنمایی تحوالت محتمل در متغیرهای اصلی خالق آینده وجود 

.)Ibid( دارد

آینده نگاری  که  ساخت  برجسته  باید  را  مهم  نکتۀ  این  درنهایت 
 ماهیتی بلندمدت دارد؛ 

ً
شرکتی ناظر به آیندۀ بلندمدت است و اساسا

بدین معنا که یکی از شروط اساسی در ثمربخشی سرمایه گذاری 
در آینده نگاری، آن است که نباید انتظار باروری نتایج و بازگشت 

1. Macroscopic

2. Microscopic

3. Strategic Planning

4. Visioning

5. Planned Emergence

6. Chaos

7. Scenario Thinking
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سرمایۀ اختصاص یافته به فعالیت های آینده نگاری را در کوتاه مدت 
داشت. این شرایط به گونه ای است که گاه حتی مدیری که آغازگر 
از  آن،  نتایج  باروری  زمان  در  بوده  شرکت  در  آینده نگاری  فرایند 

.)Rohrbeck, 2012( شرکت خارج شده است

4. تلفیق نتایج مطالعات به  لحاظ مفهومی
مراحل  از  هریک  در  متمایز  و  مجزا  دسته بندی  ارائۀ  به منظور 
پیرامون  مطالعات  از  برخی  نتایج  کسب وکار،  تکامل  فرایند 
برمبنای  می توان  را  کسب و کار  حوزۀ  در  آینده نگاری  موضوع 

تلفیق  تجزیه وتحلیل  واحد  همین طور  و  تجزیه وتحلیل  سطح 
کرد. برهمین اساس و برمبنای دسته بندی باالز و گاسپار )2010(، 
سطوح متفاوت تجزیه و تحلیل در آینده نگاری به سه دستۀ خرد، 
میانه و کالن تقسیم شده اند؛ بنابراین سطح تجزیه و تحلیل تا مرحلۀ 
تثبیت کسب وکار و تا سطح میانه در تغییر است. دسته بندی ذیل 
واحد  تجزیه و تحلیل،  سطح  بر  مشتمل  دیگر  متغیرهای  برمبنای 
تجزیه و تحلیل، هدف آینده نگاری، تصمیم گیری، ماهیت و روش 

در جدول 1 مشاهده می شود.

کسبوکارتثبیتشدهپیشازراهاندازیکسبوکارنوپادرجۀتکاملکسبوکار

میانه خردمیانهسطح تجزیه وتحلیل

کسب وکار کارآفرین بالقوهکسب و کارواحد تجزیه وتحلیل

رشد کسب وکار کشف و ارزیابی فرصتتثبیت کسب وکارهدف آینده نگاری

مشارکتی فردیمشارکتیتصمیم گیری

شهودی/ منطقی شهودیمنطقیماهیت

قضاوتی/ کمی قضاوتی )کیفی(کمیروش

جدول1:دستهبندیآيندهنگاریهادرفرايندتکاملکسبوکار

نتیجه گیری

تغییر  عامل  به منزلۀ  کارآفرینی  کارکرد  تبیین  ضمن  گزارش،  این  در 
و خلق جهان آینده و کارآفرینان به مثابۀ کنشگران محوری در فرایند 
شد.  عنوان  کارآفرینی  در  آینده نگاری  موضوع  اهمیت  کارآفرینی، 
اصلی  زیربنای  می توان  حتی  گاه  که  است  به گونه ای  اهمیت  این 
را  فرصت  خلق  و  کشف  رویکرد  دو  در  کارآفرینی  اثربخش  کنش 
تالش  پیِش رو  گزارش  در  بنابراین  آورد؛  به شمار  آینده نگاری  فرایند 
پیونددهندۀ  بنیان های  و  مبانی  و همچنین  فرایند  این  اهمیت  تا  شد 
و  شود  تبیین  هنری  کنشی  درحکم  کارآفرینی  کنش  با  موضوع  این 
نتایج  یکپارچه سازی  برای  متمایز  و  جدید  دسته بندی  برهمین مبنا، 
برخی مطالعات پیرامون موضوع آینده نگاری در کسب و کارـ  که پیش 
از این با پراکندگی مواجه بودندـ  ارائه شود. به همین منظور، مطالعات 

و پژوهش های بیشتری پیرامون موضوعات ذیل پیشنهاد می شود:

مقاله  این  در  )که  اندیشمندان  برخی  ادعای  صحت  بررسی   )1
نیز بدان ها اشاره شد( با این مضمون که کارکرد کارآفرینی معادل 

آینده نگاری در حوزه کسب و کار است؛

فراشناختی  و  شناختی  شایستگی های  مقایسۀ  و  اکتشاف   )2
مؤلفه های  نقطه نظر  از  تثبیت شده  و  نوپا  بالقوه،  کارآفرینان 

آینده نگاری کسب وکار؛

3( تحلیل تأثیر متغیرهای تعیین کنندۀ محیط کسب و کار در لزوم 
آینده نگاری و اعتبار و قابلیت اطمینان آن؛

4( مقایسۀ کارکردهای آینده نگاری کارآفرینان موفق در کشورهای 
توسعه یافته و درحال توسعه؛

محیط  و  زمینه ای  شرایط  در  آیند ه نگاری  فرایند  واکاوی   )5
کسب و کار کارآفرینی در ایران؛

مجزا  اکتشافی  آمیختۀ  و  کیفی  پژوهشی  طرح های  اجرای   )6
پدیدۀ  بر  متمرکز  الگوهای  و  گزاره ها  مفاهیم،  توسعۀ  به منظور 
کشور؛  کارآفرینانۀ  فعالیت های  گوناگون  انواع  در  آینده نگاری 
)کارآفرینی  سازمان  در  کارآفرینی  تجاری،  کارآفرینی  ازجمله 

سازمانی، کارآفرینی در بخش عمومی و کارآفرینی اجتماعی(.

 منابع

Aldrich, H. E. and Martinez, M. (2003). 
“Entrepreneurship as Social Construction: A 
Multilevel Evolutionary Approach”. In Z.A. 
Acs and D. Audretsch (Eds.) Handbook of 
Entrepreneurship Research, An Interdisciplinary 
Survey and Introduction, p. 359–99. London: 
Kluwer.



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 11، شمارۀ 1، بهار 1400 80

Ambrosini, V. and Bowman, C. (2009). “What are 
dynamic capabilities and are they a useful construct 
in strategic management?”. International Journal 
of Management Review, 11, Issue 1, p. 29–49.

Armstrong, J. S. and Green, K. C. (2005). Demand 
Forecasting: Evidence-based Methods. Strategic 
Marketing Management: A Business Process 
Approach, edited by Luiz Moutinho and Geoff 
Southern.

Balazs, J. and Gaspar, J. (2010). “Taking care 
of each other: Solid economic base for living 
together”. Futures, 42(1), p. 69-74.

Brown, S. L. and Eisenhardt, K. M. (1997). “The art 
of continuous change: linking complexity theory 
and time-paced evolution in relentlessly shifting 
organizations”. Administrative Science Quarterly, 
42(1), p. 1–34.

Burmeister, K., Neef, A. and Beyers, B. (2005). 
Corporate foresight. Murmann Verlag.

Collis, D. and Montgomery, C. (1995). “Competing 
on resources: strategy in the 1990s”. Harvard 
Business Review, 73, 118–128.

Cooper, A. C. and Dunkelberg, W. C. (1987). “ 
Entrepreneurial Research: Old Question, New 
Answers and Methodological Issues”. American 
Journal of Small Business, 11(3), p. 11–23.

Cunha, M. P., Palma, P. and da Costa, N. G. (2006). 
“Fear of foresight: Knowledge and ignorance in 
organizational foresight”. Futures, 38(8), p. 942-955.

David, F. R. (2013). Strategic management: 
Concepts and cases: A competitive advantage 
approach. Upper Saddle River:Pearson.

Davidsson, P. (1995). “Culture, Structure 
and Regional Levels of Entrepreneurship”. 
Entrepreneurship and Regional Development, 
7(1), 41–62.

Dean, D., Mihalasky, J., Ostrander, S. and 
Schroeder, L. (1974). Executive ESP. Englewood 
Cliffs N.J., Prentice Hall.

Dutta, S., Narasimhan, O. and Rajiv, S. (2005). 
“Conceptualizing and measuring capabilities: 
methodology and empirical application”. Strategic 
Management Journal, 26(3), p. 277–285.

Eisenhardt, K. M. and Martin, J. A. (2000). 
“Dynamic capabilities: what are they?”. Strategic 
Management Journal, 21(10-11), p. 1105–1121.

Fontela, E., Guzmán, J., Pérez, M. and Santos, F. 
J. (2006). “The art of entrepreneurial foresight”. 
Foresight, 8(6), p. 3-13.

Fuller, T. and Warren, L. (2006). “Entrepreneurship 
as foresight: A complex social network perspective 
on organizational foresight”. Futures, 38(8), p. 
956-971.

Gersick, C. J. G. (1991). “Revolutionary change 
theories—a multilevel exploration of the 
punctuated equilibrium paradigm”. Academic 
Management Review, 16(1), p. 10–36.

Helfat, C. E. and Peteraf, M. A. (2003). “The 
dynamic resource-based view: capability 
lifecycles”. Strategic Management Journal, 
24(10), p. 997–1010.

Kahn, K. B. (2006). New product Forecasting. M. 
E. Sharpe.

Jantsch, E (1967). Technological Forecasting in 
Perspective. Paris: OECD.

Kavolis, V. (1964). “Economic correlates of Artistic 
Creativity”. The American Journal of Sociology, 
70(3), p. 332-341.

Kirzner, I. (1997). “Entrepreneurial discovery 
and the competitive market process: an Austrian 
approach”. Journal of Economic Literature, 35(1), 
p. 60–85.

Knight, F. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. 
Houghton Mifflin, New York.

Krueger, N. and Casrud, A. L. (1993). 
“Entrepreneurial intentions: Applying the theory 
of planned behavior”. Entrepreneurship and 
Regional Development, 5(4), p. 315–30.

Krueger, N. (2003). “The Cognitive Psychology 
of Entrepreneurship”. In Z.A. Acs. and D.D. 
Audretsch (Eds.) Handbook of Entrepreneurship 
Research: An Interdisciplinary Survey and 
Introduction, p. 105-140, Londres: Kluwer.

Levinthal, D. A. (1994). “Surviving Schumpeterian 
environments: an evolutionary perspective”. 
Evolutionary Dynamics of Organizations, 167, p. 178.



81 کارآفرینی و آینده نگاری: مروری بر برخی پژوهش های مفهومی

McKelvey, B. (2004). “Toward a complexity 
theory of entrepreneurship”. Journal of Business 
Venturing, 19(3), p. 313-341.

Von Mises, L. (1949). Human action: A treatise 
on economics. New Haven, CT: Yale University 
Press.

Neneh, B. (2019). “From entrepreneurial alertness 
to entrepreneurial behavior: The role of trait 
competitiveness and proactive personality”. 
Personality and Individual Differences, 138(1), p. 
273-279.

Ohmae, K. (1983). The mind of the strategist. 
Harmondsworth: Penguin.

Renko, M, Shrader, R. C. and Simon, M. (2012). 
“Perception of entrepreneurial opportunity: a 
general framework”. Management Decision, 
50(7), p. 1233–1251.

Rohrbeck, R. and Gemunden, H. G. (2011). 
“Corporate foresight: Its three roles in enhancing 
the innovation capacity of a firm”. Technological 
Forecasting and Social Change, 78(2), p. 231-243.

Rohrbeck, R. (2009). Innovating for the future-
The roles of corporate foresight in innovation 
management. European Center for Information 
and Communication Technology (EICT), Berlin, 
Germany and Technische Universitat Berlin.

Rohrbeck, R. (2012). “Exploring value creation 
from corporate-foresight activities”. Futures, 
44(5), p. 440-452.

Sarasvathy, S. D. (2001a). “Causation and 
effectuation: Toward a theoretical shift from 
economic inevitability to entrepreneurial 
contingency”. Academy of Management Review, 
26(2), p. 243-288.

Sarasvathy, S. D. (2001b). “Effectual reasoning in 
entrepreneurial decision making: Existence and 
bounds”. Best Paper Proceedings, Academy of 
Management . 2001(1) p. D1-D6, Washington DC.

Sarasvathy, S. D. (2008). Effectuation: Elements 
of Entrepreneurial Expertise. Edward Elgar 
Publishing Limited, Cheltenham, UK.

Shane, S. (1994). “Cultural Values and the 
Championing Process”. Entrepreneurship: Theory 
and Practice, 18(4), P. 25–41.

Schumpeter, J, A. (1934). The theory of economic 
development. New Brunswick, NJ, Transaction 
Publishers.

Schwarz, J. O., Rohrbeck, R. and Wach, B. (2020). 
“Corporate foresight as a microfoundation of 
dynamic capabilities”. Futures and Foresight 
Science, 2(2), P. e28.

Teece, D. J., Pisano, G. and Shuen, A. (1997). 
“Dynamic capabilities and strategic management”. 
Strategic Management Journal, 18(7), P. 509–533.

Twiss, B. C. (1992). Forecasting for Technologist 
and engineers: a practical guide for better 
predictions. London, UK.

Valliere, D. (2013). “Towards a schematic theory 
of entrepreneurial alertness”. Journal of Business 
Venturing, 28(3), P. 430-442.

Vishnevskiy, K., Karasev, O. and Meissner, D. 
(2015). “Integrated roadmaps and corporate 
foresight as tools of innovation management: 
the case of Russian companies”. Technological 
Forecasting and Social Change, 90, P. 433-443.

Wordenweber, B. and Weissflog, U. (2005). 
Innovation Cell: Agile Teams to Master Disruptive 
Innovation. Springer.

Wright, R. W. and Ricks, D. A. (1994). “Trends in 
international business research: Twenty five years 
later”. Journal of International Business Studies, 
25(4), P. 687-701.

Zivdar, M. and Imanipour, N. (2017). “Antecedents 
of New Venture Creation Decision in Iranian 
High-tech Industries: Conceptualizing by a Non-
Teleological Approach”. The Qualitative Report, 
22(3), P. 732-744.



Entrepreneurship and Foresight: 
A Review of Certain Conceptual Studies

Mehdi Zivdar1

Abstract
Foresight is a systematic, continual, and permanent approach that employs a wide range of tested 
strategies and techniques. This process addresses the future of science and technology, markets, 
customers, and society, with a primary focus on business intelligence for strategic decision 
making, sustaining future competitiveness, and strengthening business learning and innovation 
capabilities. In a nutshell, foresight›s objective is to propel the business forward. On the other 
hand, entrepreneurship is an art of investigating future principles, revealing a close connection 
between foresight and theories of creation and implementation in entrepreneurship. Foresight 
is critical in the process of establishing, growing, and consolidating entrepreneurial enterprises. 
Thus, while introducing and describing the concept of foresight, as well as the psychological 
foundations of foresight and entrepreneurial decision making, this paper discusses foresight in 
two distinct stages of business evolution (before and after the establishment of the business). The 
article then discusses foresight in three distinct stages of business evolution in order to present a 
distancing argument (before, during, and after the establishment of the business).
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