توسعه کارآفرینی ،دوره  ،8شماره  ،1بهار  ،1394از ص 101 - 117

شناسایی موقعیتهای مثبت اعتمادبهنفس بیشازاندازه در
کارآفرینان ایرانی
پوریا نوری ،1عبداهلل احمدی کافشانی ،2نرگس ایمانیپور
 .1دانشجوی دکتری دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران

3

 .2دانشجوی دکتری دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت93/01/16 :
تاریخ پذیرش93/12/18 :

چکیده
یکی از شناختهشدهترین سوگیریهای تصمیمگیری در افراد بهطور عام و در کارآفرینان بهطور ویژه،
اعتمادبهنفس بیشازاندازه است .این سوگیری در کارآفرینان مطالعه شده است و بیشتر پژوهشها در این حوزه،
بر آثار منفی آن تمرکز کردهاند .براساس ادبیات تحقیق ،برخی از ویژگیهای بارز کارآفرینان با اعتمادبهنفس
بیشازاندازه عبارتاند از :جستوجونکردن اطالعات اضافی و نبود احساس تأسف و پشیمانی پس از
تصمیمگیری اشتباه .درنتیجه ،با درنظرگرفتن ویژگیهای محیط تصمیمگیری کارآفرینان و با توجه به اینکه
کارآفرینان در بسیاری موارد ناچارند در زمان اندک تصمیم بگیرند ،بهنظر میرسد در برخی شرایط،
اعتمادبهنفس بیشازاندازه به تصمیمگیری کارآفرینان کمک میکند .پژوهش حاضر با رویکردی نوین،
اعتمادبهنفس بیشازاندازه و آثار مثبت آن بر تصمیمهای کارآفرینان را بررسی میکند .پس از مصاحبه با شانزده
کارآفرین و تحلیل دادهها به روش تحلیل محتوای کیفی مشخص شد که در شرایطی مانند نبود اطالعات کافی،
سرریز اطالعات و فشار زمانی ،اعتمادبهنفس بیشازاندازة کارآفرینان به تصمیمگیری سریعتر آنها کمک
میکند.
واژههای کلیدی :اعتمادبهنفس بیشازاندازه ،تحلیل محتوای کیفی ،سوگیری تصمیمگیری ،کارآفرین.
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مقدمه
تصمیمگیری کارآفرینان ،از مهمترین فعالیتهای آنهاست که برای خلق ارزش انجام
میدهند .باوجود آنکه نظریة تصمیمگیری عقالیی ،بهمدت طوالنی نظریهای پذیرفتهشده بود،
سایمون به این نتیجه رسید که افراد بهدلیل بسیاری عوامل از جمله محدودیتهای شناختی،
فرایند تصمیمگیری عقالیی ندارند ( .)Simon, 1955; Simon, 1979تصمیمگیری نهچندان
عقالیی ،با توجه به شرایط فردی و محیطی برای کارآفرینان نیز صادق است .در شرایطی مانند
نبود قطعیت و پیچیدگی ،کارآفرینان به شهود خود تکیه میکنند (،)Kaish & Gilad, 1991
از عواطف و احساسات خود بهره میگیرند ( )Baron, 2007و از راههای ابتکاری
تصمیمگیری استفاده میکنند ( .)Manimala,1992تمام این عوامل در شرایط ویژه و با توجه
به ماهیت مسئله ممکن است به سوگیری در تصمیمهای کارآفرینان منجر شوند .شفرین
( )2007سوگیری را تصمیمگیری در شرایطی تعریف کرد که در آن ،انسان از عقیده ،نظر یا
باور ویژهای تأثیر پذیرفته است .اغلب انتخابها و تصمیمهای افراد بهصورت بهینه و با
سنجیدن و برآورد همة گزینههای ممکن صورت نمیگیرد و بخش شایانتوجهی از سوگیری
را شامل میشود ( .)Gordon, 2011برای سوگیری دالیل مختلفی ذکر شده است ،از جمله
محدودیت در پردازش اطالعات در افراد ( )Abelson & Levy, 1985یا بهرهگیری از راههای
ابتکاری تصمیمگیری (.)Manimal, 1992
سوگیریهای تصمیمگیری ،بر جنبههای مختلف تصمیمگیری کارآفرینان نیز اثرگذارند؛ برای
مثال ،هرچند کارآفرینان و غیرکارآفرینان تفاوت چندانی در ریسکپذیری ندارند ،کارآفرینان
گرایش بیشتری دارند که موقعیتهای کسبوکاری را با دید مثبتتری برآورد کنند ( & Palich

 .)Bagby, 1995همچنین ،کارآفرینان بهطورکلی بیشتر از دیگران (از جمله مدیران) از راههای
ابتکاری استفاده میکنند و سوگیری دارند ( .)Busenitz & Barney, 1997یکی از مهمترین
سوگیریهای تصمیمگیری کارآفرینان ،اعتمادبهنفس بیشازاندازه 1است که بهعنوان یکی از
عوامل اصلی ورود ناآماده و درنهایت شکست افراد معرفی شده است (.)Koellinger et al., 2007

1. overconfidence
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با توجه به شرایط تصمیمگیری کارآفرینان که نبود قطعیت و پیچیدگی را بههمراه دارد و همچنین
اینکه بسیاری از تصمیمهای آنها در نبود اطالعات و تجربة کافی صورت میگیرد ،بهنظر میرسد
اعتمادبهنفس بیشازاندازه از یکسو به شکست در تصمیمهای کارآفرینان منجر میشود و از سوی
دیگر به آنها کمک میکند تا در برخی مواقع به قدرت قضاوت خود تکیه کنند .پژوهش حاضر با
هدف پرکردن شکاف دانش درمورد اعتمادبهنفس بیشازاندازه و آثار مثبت آن بر تصمیمهای
کارآفرینانه انجام گرفت .هدف این تحقیق ،شناسایی موقعیتهایی است که در آن ،اعتمادبهنفس
بیشازاندازه آثار مثبت دارد .کارآفرینان ایرانی در این تحقیق بهصورت موردی مطالعه شدند.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
ماهیت تصمیمهای کارآفرینان

تصمیمهای کارآفرینان دارای پنج ویژگی کلی است :شناسایی و برآورد فرصت ،تخصیص و
ترکیب منابع ،مدیریت سازمان ،خودمختاری نسبی و گرایش به ریسکپذیری ( Shapero,

 .)1982تصمیمگیری کارآفرینان ،نتیجة تعامل بین انتظارات آینده ،اطالعات موجود و تحلیل و
بررسی آن است و همچنین به دانش کارآفرین درمورد مسئله ،به ماهیت موضوع و گزینههای
مختلف بستگی دارد ( .)Harris, 1998در راستای افزایش اندازة بنگاه و تعداد کارکنان،
تصمیمگیری کارآفرینان بیشتر به سمت تصمیمهای عقالیی گرایش مییابد ( Brouthers et

 ،)al., 1998ولی در مراحل اولیة برپایی کسبوکار و در شرایطی که کارآفرین تجربة چندانی
درمورد بسیاری از مسائل ندارد ،تصمیمگیری کارآفرینانه بهندرت از مدلهای عقالیی پیروی
میکند (.)Frese et al., 2000
پیشزمینههای سوگیریهای تصمیمگیری کارآفرینان
 احساسات

احساسات نقش مهمی در بسیاری از فرایندهای کارآفرینان از جمله تصمیمهای آنها ایفا میکند و
کارآفرینان احساسات مثبت و منفی را در تصمیمگیریهایشان تجربه میکنند (.)Scherer, 2005
احساسات مثبت از یکسو خوشبینی و صبر کارآفرینان را افزایش میدهد و از سوی دیگر بر
قدرت آنها برای متقاعدکردن دیگران میافزاید .احساسات منفی نیز ریسکپذیری آنها را
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میکاهد و احتیاط در تصمیمگیری را افزایش میدهد ( .)Baron, 2007احساسات مثبت و منفی
ظرفیت کارآفرینان را برای غربال و برآورد اطالعات جدید میافزایند و آنها را بیشتر به استفاده از
راههای ابتکاری و سوگیری در تصمیمگیری متمایل میکنند (.)Baron, 2000
 شناخت

شناخت کارآفرینانه ،ساختارهای دانشی هستند که کارآفرینان از آنها برای جذب ،ذخیره و
پردازش اطالعات بهره میگیرند .بارون ( )1998در یکی از جامعترین پژوهشها برای شناخت
کارآفرینان ،به نتایج کلی زیر رسید:
 .1کارآفرینان بیش از دیگران درگیر تفکر گذشتهنگر و تأسف درمورد گذشته هستند.
 .2کارآفرینان بیشتر از دیگران تمایل دارند نتایج مثبت را به خود و نتایج منفی را به دیگر
عوامل نسبت دهند.
 .3کارآفرینان به آینده خوشبینترند و گرایش دارند عوامل غیرقابلکنترل خود را دست
کم بگیرند (.)Baron, 1998
برخی از ویژگیهای شناختی کارآفرینان ،به سوگیری در تصمیمهای آنها منجر میشود؛
برای مثال ،کماهمیت درنظرگرفتن عوامل محیطی غیرقابلکنترل ،به برنامهریزی نادرست

1

منتهی میشود که از رایجترین سوگیریهای تصمیمگیری کارآفرینان است ( Buehler et al.,

 .)1994براساس ویژگیهای شناختی کارآفرینان ،میتوان نتیجه گرفت که احتمال سوگیری
در تصمیمهایشان در شرایط ویژه بیشتر است (.)Baron & Ensley, 2006
 راههای ابتکاری

افراد برای آسانترکردن تصمیمگیریهای خود ،از راههای ابتکاری و میانبرهای شناختی ،گاه
بهطور ارادی و گاه غیرارادی استفاده میکنند تا از یکسو در زمان تصمیمگیری صرفهجویی
کنند و از سوی دیگر تالش شناختی و ادراکی کمتری صرف تصمیمگیری کنند ( & Beach

 .)Connolly, 2005عقالنیت محدود ،مهمترین دلیل استفادة افراد از راههای ابتکاری است
( .)Tversky & Kahneman, 1974مدیران در تصمیمهای راهبردی (استراتژیک) خود از
1. Planning fallacy
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راههای ابتکاری استفادة زیادی میکنند ( )March & Shapira, 1987و کارآفرینان نیز در
بسیاری از تصمیمهای خود ،بهویژه در شرایط خاص محیطی و در نبود تجربه ،از راههای
ابتکاری بهرة زیادی میبرند (.)Busenitz & Barney, 1997
 اعتمادبهنفس بیشازاندازه

اعتمادبهنفس بیشازاندازه نوعی سوگیری ادراکی رایج است .افراد اغلب ظرفیتها و
تواناییهای خود را بیشازاندازه درنظر میگیرند؛ برای مثال ،بین  65تا  80درصد رانندگان،
خود را رانندگان باالتر از حد متوسط میدانند ) .(Peterson, 2007اعتمادبهنفس بیشازاندازه
در بانکداران و سرمایهگذاران ( )Staël von Holstein, 1972و کارآفرینان ( Cooper et al,

 )1988مشاهده شده است.
اعتمادبهنفس بیشازاندازه ،تمایل افراد به دستباالگرفتن دانش خود و درستی پاسخهایشان
در جواب پرسشهای متوسط تا دشوار تعریف شده است .این میزان اعتمادبهنفس موجب
تمایل افراد به دستباالگرفتن برآوردهای اولیهشان درمقابل شرایط یا در پاسخ به پرسشهای
متعادل تا سخت شده است .افراد با اعتمادبهنفس بیشازاندازه ،بهدرستی نمیدانند که تا چه
اندازه نمیدانند ( .)Bazerman, 1994اعتمادبهنفس بیشازاندازه موجب گرایش افراد برای
بیشازاندازه درنظرگرفتن دانش و تواناییها و دقت و درستی اطالعاتشان است ( & Bhandari

 .)Deaves, 2006این سوگیریها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد (:)Cesarini et al., 2006
 .1تمایل افراد به بیشازاندازه درنظرگرفتن ظرفیتهای مختلف خود و نادیدهگرفتن دیگر
گزینهها .2 ،بیشازاندازه درنظرگرفتن دقت دانش و اطالعات فردی .از نگاهی دیگر این سوگیری
سه زیرمجموعة مجزا دارد .1 :دستباالگرفتن دقت و درستی دانش خود .2 ،دستباالگرفتن
عملکرد خود و  .3دستباالگرفتن و دستباال قراردادن.

1

توانایی تفسیر اطالعات ،در موفقیت یا شکست کسبوکار نقش زیادی دارد .اگر
تصمیمگیرندگان اعتمادبهنفس بیشازاندازه داشته باشند ،جستوجوی خود را برای یافتن
اطالعات بیشتر و همچنین تحلیل بیشتر اطالعات محدود میکنند.
1. Over placement
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( )Cooper, Folta & Woo, 1995; Harvey, 1994و منابع را بدون آنکه اطالعات بیشتری
دریافت کنند ،به آن کار اختصاص میدهند و تصمیم میگیرند .درنتیجه ،این سوگیری در بسیاری
از تصمیمهای کارآفرینان ازجمله تصمیم به ورود ،مذاکره و توسعة محصول جدید مشاهده و
بررسی شده است ( .)Koellinger et al., 2007همچنین ،اعتمادبهنفس بیشازاندازه موجب
ناچیزانگاشتن ریسک در بسیاری از تصمیمهای کارآفرینان میشود (.)Simon et al., 2003
این میزان از اعتمادبهنفس ،بیش از همه در تصمیمهای اولیة کارآفرینان برای برپایی
کسبوکار وجود دارد ( .)Dosi & Lovallo, 1997کارآفرینان سابقهدار کمتر قادر به دانستن
محدودیتهای خود هستند تا کارآفرینانی که کسبوکاری را برای نخستینبار راهاندازی
میکنند ( .)Wright et al., 1997اعتمادبهنفس بیشازاندازه ،از مهمترین دالیل شکست
کارآفرین در سالهای اولیه ،پس از ورود به بازارهای جدید معرفی شده است ( & Camerer

 .)Laovallo, 1999; Cooper et al., 1988همچنین ،اعتمادبهنفس بیشازاندازه موجب
میشود کارآفرینان با تکیة بیشازاندازه بر دانش و مهارتهای خود به بهرهبرداری از فرصتها
اقدام کنند (.)Roessler & Koellinger, 2010
بوسنیتز و بارنی ( )1997اعتمادبهنفس بیشازاندازه را در کارآفرینان بسیار بیشتر از مدیران
برآورد کردند .سایمون و دیگران ( )2003اعتمادبهنفس بیشازاندازه را یکی از مهمترین
عواملی دانستند که کارآفرینان را با ریسک ،بهویژه در برپایی کسبوکار مواجه میکند .کامر
و لووالو ( )1999میزان این اعتمادبهنفس را زمانی بیشتر میدانند که شانس بقای کسبوکار
کارآفرینان بیش از همهچیز به تواناییهای فردیشان بستگی دارد.
فوربس ( )2005در پژوهش گستردهای به این نتیجه رسید که اعتمادبهنفس بیشازاندازه در
کارآفرینان ،بیش از افراد دیگر است و مجموعهای از عوامل فردی و سازمانی (کسبوکاری)
در شکلگیری این سوگیری اثرگذارند .با جمعبندی پژوهشهای انجامگرفته در زمینة
اعتمادبهنفس بیشازاندازه میتوان نتیجه گرفت که کارآفرینان در بسیاری از مراحل
کسبوکارشان ،دربرابر اعتمادبهنفس بیشازاندازه آسیبپذیرند .اعتمادبهنفس بیشازاندازه در
تصمیم برای ورود و برپایی کسبوکار پررنگتر است و بر فرایندهای غربال و برآورد
اطالعات کارآفرینان تأثیر میگذارد.
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برخی در ادبیات تحقیق ،بر ساختار ،چگونگی ارائه و بررسی اطالعات و همچنین
واکنشهایی تمرکز دارند که از آنها گرفته شدهاند ).(Hogarth & Makridakis, 1981
بیشتر پژوهشها بر آثار منفی این سوگیری در کسبوکارهای کارآفرینان تمرکز کردهاند و از
آثار مثبت آن غافل بودهاند.
روش تحقیق
ازآنجاکه هدف این تحقیق ،مطالعة جنبههای ناشناختة اعتمادبهنفس بیشازاندازه بهعنوان یکی
از سوگیریهای تصمیمگیری کارآفرینان است ،روش تحلیل محتوای کیفی انتخاب شد.
بدینترتیب ،مجموعهای از رویههای نظاممند برای پردازش دادهها را در پیش گرفتیم تا نتایجی
معتبر و قابلاعتماد بهدست آید ( ;Lincoln & Guba, 1985; Hsieh & Shannon, 2005

.)Weber, 1990

دادههای مورد استفاده در این مطالعه ،از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با کارآفرینان
ایرانی جمعآوری شد .روش نمونهگیری نظری برای نمونهگیری انتخاب شد ( Creswell,

 .)2005: 405حجم نمونه نیز با جمعآوری داده محدود شد .معیار قضاوت درمورد کفایت
نمونهگیری نظری ،مقوله یا نظریه و زمانی است که به اشباع میرسیم .در مرحلة اشباع ،تئوری
به حدی از انسجام میرسد که تغییرات کلی در آن ،با افزایش نمونه کمتر میشود (داناییفرد
و امامی.(79 :1386 ،

جامعة آماری در این تحقیق ،کارآفرینان ایرانی هستند که در مصاحبة مقدماتی مشخص
شد فرصتهای کارآفرینانه را شناسایی و بهرهبرداری کردهاند .فرصت نیز در حالت گسترده
ممکن است شانس برآوردهسازی نیاز بازار (عالقه یا خواسته) از طریق ترکیبی خالق از منابع
برای تحویل ارزش برتر باشد .با استناد به دیدگاه ماین و آدلر ( )1999و گوتریه و دیگران
( ،)2003پایایی در این مطالعه از دو روش بهدست آمد :اول ،کدگذاران متعدد عملیات
کدگذاری را انجام دادند و تفاوت بین کدگذاران حداقل بود .دوم ،کدگذاران ،مقولههای
مناسب را از طریق تحقیقات مرتبط و تعریف واضح آنها انتخاب کردند ( Guthrie et al.,

.)2003; Milne & Adler, 1999
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پیش از انجام تجزیهوتحلیل ،مصاحبهها بهصورت متن نوشتاری درآمدند .در تحلیل محتوا،
تجزیهوتحلیل ،واحد اصلی مقولهبندی دادههاست .برایناساس و برمبنای تحقیقات گذشته،
فهرست اولیهای از مقولههای کدگذاری ایجاد و بهصورت استقرایی در فرایند تحلیل دادهها و
متعاقب ظاهرشدن مقولههای جدید اصالح کردیم ( .)Miles & Huberman, 1994بااینحال،
مقولهها در طرح کدگذاری باید بهگونهای تعریف شوند که تا حد ممکن بهصورت داخلی

1

همگن 2و بهصورت خارجی 3ناهمگن 4باشند (.)Lincoln & Guba, 1985

برای بررسی شفافیت و سازگاری مقولههای استخراجشده ،کدگذاری نمونهای از دادهها
صورت گرفت .پس از کدگذاری نمونهای از دادهها ،سازگاری کدگذاری از طریق ارزیابی
توافق بین کدگذران 5بررسی شد ( .)Schilling, 2006کدگذاری متن نمونه ،بررسی سازگاری
کدگذاری و اصالح قواعد کدگذاری فرایندی تکرارشونده است و ادامه مییابد تا زمانیکه
سازگاری کدگذاری به حد کفایت برسد ( .)Weber, 1990پس از بهدستآمدن انسجام
کافی ،قواعد الگوی کدگذاری بر کل متن اعمال شد .در فرایند کدگذاری ،کدها را
بهصورت متداول بررسی کردیم (.)Schilling, 2006

مرحلة مهم در فرایند تحلیل محتوا ،معنابخشی به مقولهها یا مضامین شناساییشده و
ویژگیهای آنهاست .در این مرحله ،تفسیر خود از معانی بهدستآمده از دادهها را ارائه
میکنیم ( .)Bradley, 1993گزارش رویهها و فرایندهای تحلیل باید تا حد ممکن کامل و
صادقانه باشد ( .)Patton, 2002برای تضمین روایی تحقیق ،برخی از روشها بهکار گرفته شد.
تحلیل محتوای کیفی ،تعداد و معناداری آماری تولید نمیکند؛ بنابراین ،ارائة یافتههای
تحقیقاتی حاصل از تحلیل محتوای کیفی چالشبرانگیز است .درنتیجه ،از نقلقولهای نوعی،
برای تصدیق یافتهها بهره گرفته شد ( .)Schilling, 2006تحقیق کیفی اساسا تفسیری است و
تفسیر نشانگر درک شخصی و فهم نظری نویسنده از پدیدة مورد مطالعه است؛ بنابراین ،ما با
1. internally
2. homogeneous
3. externally
4. heterogeneous
5. inter-coder
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ارائة توصیفهای کافی در بخش گزارش یافتهها تالش کردیم تا خواننده مبناهای تفسیر را
درک کند و موفق به درک توصیفها شود (.)Patton, 2002: 503-504

یافتهها
پس از انجام شانزده مصاحبه ،دادهها به مرحلة اشباع رسید .جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی
کارآفرینان مصاحبهشده را نشان میدهد.
جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی
مرد
زن
18-29
30-44
45-64
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
پارچهبافی
فناوری اطالعات
کشاورزی
صنایع غذایی
مواد شیمیایی

جنسیت
سن

سطح تحصیالت

صنعت

تعداد

درصد

13
3
4
10
2
9
6
1
1
2
4
3
6

81/2
18/8
25/0
62/5
12/5
56/3
37/5
6/2
6/2
12/5
25/0
18/8
37/5

پس از کدگذاری ،کمبود اطالعات ،اطالعات بیش از اندازه و فشار زمانی بهعنوان مهمترین
شرایطی شناسایی شدند که کارآفرینان در آنها از اعتمادبهنفس بیش از اندازه بهره میگیرند (جدول .)2
جدول  .2موقعیتهای مثبت اعتمادبهنفس بیشازاندازه
شرایط

فراوانی

درصد

کمبود اطالعات
اطالعات بیشازاندازه
فشار زمانی

8
8
10

50/0
50/0
62/5
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فشار زمانی :فشار زمانی ،از مهمترین شرایطی است که کارآفرینان در رویارویی با آنها از
اعتمادبهنفس بیشازاندازه بهره میگیرند .در چنین شرایطی ،کارآفرینان سابقهای درمورد
موضوع ندارند و ناچار به تصمیمگیری در زمان ناکافی هستند؛ برای مثال ،یکی از کارآفرینان
گفت« :در نخستین مراحل برپایی کسبوکار و در نبود تجربة کافی ،بسیاری از تصمیمها را
خودم بهتنهایی و براساس قدرت قضاوت شخصیام گرفتم و پس از گرفتن تصمیم ،دیگر
تردید چندانی نداشتم» .کارآفرین دیگری چنین نتیجهگیری کرد« :در شرایط ویژهای و در
سالهای نخستین ،گاهی سرعت تغییرات بهحدی بود که اطالعات جدید ظرف چند ساعت
کهنه میشد .در چنین شرایطی و درحالیکه هنوز تسلط چندانی به اوضاع نداشتم ،ناچار به
تصمیمگیری براساس شهود و قضاوت فردیام بودم .اکنون میتوانم ادعا کنم که اگر به
قدرت قضاوت خود تکیه نکرده بودم ،در بسیاری از موارد توان تصمیمگیری نداشتم».
اطالعات بیشازاندازه :سرریز اطالعات ،از دیگر شرایطی است که اعتمادبهنفس
بیشازاندازه از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری کارآفرینان در شرایط آن بهشمار میرود .سرریز
اطالعات ،زمانی تشدید میشود که حجم بیشازحد اطالعات ،برآورد همة آن و تشخیص
اطالعات درست و نادرست و اطالعات مهم و اطالعات کماهمیت از یکدیگر را دشوار میکند.
بسیاری از کارآفرینان در شرایط سرریز اطالعات ،از اعتمادبهنفس بیشازاندازة خود بهره
گرفتند؛ برای نمونه ،کارآفرینی بیان کرد« :در مواقعی که حجم اطالعات بهقدری زیاد است که
تشخیص اطالعات درست از نادرست درعمل ناممکن است ،قضاوت شخصیام مهمترین
راهنمایم در تمییزدادن اطالعات و تصمیمگیری است ».کارآفرین دیگری عنوان کرد« :در
نخستین ماههای برپایی کسبوکار ،بهاندازهای با افزایش حجم اطالعات و کمبود افراد برای
تحلیل آنها روبهرو بودم که ناچار به تصمیمگیری براساس قدرت قضاوت فردیام بودم».
کمبود اطالعات :نداشتن دادهها و اطالعات کافی برای تصمیمگیری ،شرایط مهم دیگری
است که در آن ،کارآفرینان برای تصمیمگیری از اعتمادبهنفس بیشازاندازه استفاده میکنند؛
برای نمونه ،یکی از کارآفرینان اظهار کرد« :وقتی دادههای ناقص داشتم ،بهویژه در تصمیم
برای ورود به بازار یا توسعة محصول ،اعتماد به قدرت قضاوتم تنها راهگشایم بود ».کارآفرین
دیگری گفت« :موارد اندکی بود که دادههای الزم را بهطور رضایتبخشی برای تصمیمگیری
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در اختیار داشتهام و در بسیاری موارد دیگر ،فقط براساس شهود و قدرت قضاوت و
تصمیمگیری فردیام تصمیم الزم را گرفتهام».
کارآفرینانی که اعتمادبهنفس بیشازاندازه دارند ،ویژگیهای مشخصی دارند ،ازجمله
اینکه زمان چندانی را صرف جستوجوی اطالعات اضافی نمیکنند یا درصورت وجود چنین
اطالعاتی ،آن را بررسی نمیکنند و درنهایت اینکه تردید چندانی در تصمیمگیری ندارند.
نتیجهگیری
تصمیمگیری از مهمترین فرایندهای کسبوکاری کارآفرینان است که بر سرنوشت
کسبوکار آثاری شگرف و سرنوشتساز دارد .سوگیری در تصمیمگیری نیز از پدیدههای
اثرگذار و شناختهشده در تصمیمهای کارآفرینان بهشمار میرود .یکی از مهمترین و
شناختهشدهترین سوگیریهای تصمیمگیری کارآفرینان ،اعتمادبهنفس بیشازاندازه است که
بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ورود کارآفرینان به بازارها و شکست آنها شناسایی و معرفی
شده است (.)Cooper et al., 1988
هرچند برخی پژوهشگران ،اعتمادبهنفس بیشازاندازه را در کارآفرینان بیش از دیگران
دانستهاند ( ،)Forbes, 2005بیشتر پژوهشها به بررسی و واکاوی آثار منفی این سوگیری
پرداختهاند و آن را یکی از عوامل اصلی شکست کارآفرینان در تصمیم به ورود یا تصمیم به
برپایی کسبوکار دانستهاند .با توجه به اینکه تورسکی و کانهمان ( )1974سوگیریها را
پدیدههایی نه لزوما منفی بلکه با آثار چندگانه دانستهاند و با درنظرگرفتن این نکته که کمتر
پژوهشی به بررسی آثار مثبت سوگیریها بهویژه در تصمیمهای کارآفرینان پرداخته است،
پژوهش حاضر ،نبود مطالعه در زمینة آثار مثبت اعتمادبهنفس بیشازاندازه در کسبوکارهای
کارآفرینان را بهعنوان شکاف پژوهشی شناسایی کرد .مصاحبه با شانزده کارآفرین ایرانی نشان
داد که اعتمادبهنفس بیشازاندازه در شرایط ویژة کسبوکاری ازجمله سرریز اطالعات ،نبود
دادههای کافی و فشار زمانی ،از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری کارآفرینان است .درنتیجه،
باید به این سوگیری بهعنوان پدیدهای خاکستری و نه سیاه یا سفید نگریسته شود.
همانگونهکه دنیل و دیگران اشاره میکنند ،اعتمادبهنفس بیشازاندازه یک ویژگی
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شخصیتی مدیران نیست ،بلکه پدیدهای متغیر در زمان است که با شرایط ویژه بروز مییابد
) .(Daniel et al., 1998در این تحقیق ،نبود اطالعات ،اطالعات بیشازاندازه و فشار زمانی
شرایطی هستند که در آنها ،سوگیری اعتمادبهنفس بیشازاندازه در کارآفرینان ظهور یافته و
نتایج مثبتی نیز برای آنها (ازنظر خودشان) داشته است .کارآفرینان در شرایط دوپهلو و مبهم،
شرایط را (در مقایسه با دیگر افراد) مثبتتر فرض میکنند ) .(Palich & Bagby, 1995نتایج
این تحقیق نیز بیانگر آن است که شرایط سرریز اطالعات و نبود دادههای کافی -که موجب
ابهام میشود -زمینة پدیدارشدن اعتمادبهنفس بیشازاندازه را در کارآفرینان بهوجود میآورد.
نتایج تحقیق با یافتههای کرامر و دیگران همخوانی دارد که اشاره میکنند مدیرانی که
پیشبینیهای قبلیشان موفق بوده است ،ارزش و اهمیت بسیاری برای اطالعات دردسترس
خود و ارزش و اهمیت محدودی برای عالمتها و نشانههای بازار (مانند قیمتهای بازار) قائل
میشوند .درنتیجه ،این مدیران احتماال بر نشانههای خود (اطالعات ،قضاوت ،بررسیها و)...
تأکید بسیار بیشتری دارند تا بر نشانههای بازار و احتمال دارد در تصمیمگیریها و
پیشبینیهای آیندة خود دچار سوگیریهای زیادی ،ازجمله اعتمادبهنفس بیشازاندازه شوند
(.)Barber & Oden, 2001; Kraemer et al., 2006
یافتههای این پژوهش متناظر با یافتههای هتن و بیگراو است که اشاره میکنند عوامل
سازمانی مؤثر بر اعتمادبهنفس بیشازاندازه عبارتاند از :سرریز اطالعات ،نبود قطعیت و
تازگی (.)Bygrave, 1989; Hatten, 1997

پیشنهادها
 .1بهتر است رابطة سوگیریهای دیگر با اعتمادبهنفس بیشازاندازه بررسی شود؛ برای
مثال ،اعتمادبهنفس بیشازاندازه ممکن است به توهم کنترل یا تشدید تعهد در
تصمیمهای کارآفرینان منجر شود .درنتیجه ،باید برهمکنش سوگیری بیشتر مطالعه شود.
 .2مسلما عوامل دیگری نیز ممکن است بر میزان این سوگیری مؤثر باشند؛ برای مثال،
عامل جنسیت ممکن است در کمتر یا بیشتربودن این سوگیری مؤثر باشد ( & Barber

 )Odean, 2001و میتوان در تحقیقات آینده آنها را بررسی کرد.

شناسایی موقعیتهای مثبت اعتمادبهنفس بیشازاندازه در کارآفرینان …

113

 .3بیشترین مطالعات درمورد اعتمادبهنفس بیشازاندازه ،بر آثار آن بر ورود کارآفرینان
تمرکز کردهاند ،درحالیکه این سوگیری ممکن است در خروج کارآفرینان و
همینطور مراحل دیگر کسبوکار پررنگ باشد .درنتیجه ،بهتر است اعتمادبهنفس
بیشازاندازه در مراحل مختلف کسبوکار بررسی شود.
 .4رابطة راههای ابتکاری تصمیمگیری و سوگیری بهطورکلی و اعتمادبهنفس بیشازاندازه
بهطور ویژه ،باید بیشتر بررسی شود .براساس پژوهشهای پیشین ،برخی از راههای
ابتکاری مانند قالب و تنظیم ،بهطور مستقیم موجب اعتمادبهنفس بیشازاندازه در افراد
میشوند (.)Bazerman, 1994
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