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تأثیر اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی بر تصمیم به شروع فعالیتهای
نوآورانه؛ نقش میانجی ادراک از خطر
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چکیده
در ادبیات کارآفرینی به تعصبات شناختی توجه ویژهای شده است ،اما بیشتر این پژوهشها نقش ادراک از خطر
را درنظر نگرفتهاند .هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی بر تصمیم به شروع
فعالیتهای نوآورانه و تشریح نقش میانجی ادراک از خطر است .این پژوهش براساس هدف از نوع تحقیقات
کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری تحقیق،
کارآفرینان مراکز رشد مستقر در دانشگاهها هستند .با مراجعه به فهرست شرکتهای فعال در مراکز رشد
دانشگاهها 405 ،کارآفرین شناسایی شدند که براساس فرمول کوکران برای حجم جامعة محدود 200 ،نمونه
انتخاب شد .این نمونهها براساس روش نمونهگیری طبقهای و با استفاده از روش تسهیم به نسبت برای هر
دانشگاه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد و روایی براساس تأیید عاملی تأییدی و
پایایی با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ آزمون شد .نتایج تحقیق نشان داد اعتمادبهنفس بیشازحد و
خوشبینی بر تصمیم به شروع فعالیتهای نوآورانه تأثیر مستقیم و مثبت دارد .همچنین ،این دو تعصب شناختی با
کاهش ادراک از خطر ،بهصورت غیرمستقیم به فعالیتهای نوآورانه کمک میکنند.
واژههای کلیدی :ادراک از خطر ،اعتمادبهنفس بیشازحد ،تعصبات شناختی ،خوشبینی ،فعالیتهای نوآورانه.

 نویسندة مسئول:

تلفن021–29902361 :

Email: M_naeiji@sbu.ac.ir
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مقدمه
یکی از مسیرهای پژوهشی مهم برای شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به کارآفرینی و تشخیص
کارآفرینان از غیرکارآفرینان ،بررسی ویژگیهای روانی و شناختی است .براساس این
رویکرد ،نحوة تفکر و فرایندهای شناختی و ادراکی انسانها یکسان نیست و زمانیکه افراد در
معرض اطالعات مشابهی قرار میگیرند ،انتظارات ،ارزیابیها و درنتیجه تصمیمگیریهای
متفاوتی دارند .تعمیم این رویکرد به حوزة کارآفرینی بدین معناست که فرایندهای ادراکی و
شناختی کارآفرینان در کشف 1و بهرهبرداری 2از فرصتها متفاوت است و بهعنوان عاملی
مؤثر در گرایش کارآفرینانه عمل میکند ).(Baron, 1998; Wadeson, 2006
در زمینة عوامل شناختی مؤثر بر کارآفرینی ،در سالهای اخیر -در قالب دو متغیر
اعتمادبهنفس بیشازحد 3و خوشبینی -4توجه ویژهای به تعصبات شناختی 5شده است .براین
اساس ،سطح خوشبینی و اعتمادبهنفس کارآفرینان نسبت به دیگران باالتر است و آنها
احتمال موفقیت خود را با رویکردی کامالً مثبت ارزیابی میکنند .در پژوهش کوپر و
همکاران ( 81 ،)1988درصد کارآفرینان ،احتمال موفقیت خود را دستکم  70درصد
دانستهاند و  33درصد ،موفقیت خود را قطعی ارزیابی کردهاند .با وجود این ،آمارهای واقعی
نشان میدهد فقط  25درصد کسبوکارهای جدید بیش از پنج سال دوام آوردهاند

)Cooper

 .(et al., 1988این تعصبات شناختی در کارآفرینی ،یک نتیجة مثبت دارند و محرک
کارآفرینان برای پیشبرد اهدافاند ،اما در مقابل ممکن است موجب نادیدهگرفتن احتمال
شکست و ناآمادگی برای پیشامدهای نامساعد شوند.
با وجود تأکید مبانی نظری کارآفرینی بر نقش تعصبات شناختی ،مطالعات موجود نتایج
متناقضی را بیان میکنند؛ برای مثال ،سایمون و همکاران ( )1999توهم کنترل 6و باور به قانون اعداد
کوچک 7را بر تصمیم به راهاندازی کسبوکار مؤثر دانستهاند ،اما رابطهای میان اعتمادبهنفس
1. Exploration
2. Exploitation
3. Overconfidence
4. Optimism
5. Cognitive biases
6. Illusion of control
7. Belief in the law of small numbers
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بیشازحد و خوشبینی با تصمیم به راهاندازی کسبوکار نیافتهاند .در پژوهشی دیگر ،هرز و
همکاران ( )2014تأثیر خوشبینی بیشازحد بر نوآوری را تأیید کردهاند ،اما برخالف انتظار،
رابطهای منفی میان اعتمادبهنفس قضاوتی 1و نوآوری یافتهاند .در مقابل ،رابینسون و مارینو)2013( 2
تأثیر اعتمادبهنفس بیشازحد بر تصمیم به راهاندازی کسبوکار را تأیید کردهاند .در تفسیر این
تناقضها ،هرز و همکاران ( )2014نقش عوامل روششناختی مانند ابزار سنجش و بافت
موردبررسی را بسیار مؤثر دانستهاند .بیشتر مطالعات موجود در این زمینه از ابزارهای برآورد اشتباه

3

برای سنجش اعتمادبهنفس بیشازحد استفاده کردهاند که مطابق با دیدگاه پالفورد ( ،)1996بهعلت
ناآشنایی مطلق پاسخگویان با موضوع پرسش و روایی پایین بومشناسی ،این ابزارها ممکن است
نتایج گمراهکنندهای داشته باشد .مسئلة دیگر در بررسی روش این مطالعات ،استفاده از روشهای
همبستگی و رگرسیون ساده برای آزمون فرضیههاست که امکان آزمودن روابط میان متغیرها را در
قالب یک مدل یکپارچه فراهم نمیکند.
در راستای رفع این مسئله ،تحقیق حاضر تأثیر اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی را بر
تصمیم به شروع فعالیتهای نوآورانه با نقش میانجی ادراک از خطر بررسی میکند .در این
تحقیق ،سه نوآوری در مقایسه با پژوهشهای پیشین وجود دارد .نخست ،برای سنجش
تعصبات شناختی از آزمونهای نگرشسنجی معتبر بهجای برآورد اشتباه استفاده میکند .دوم،
از مدل معادالت ساختاری 4برای آزمودن روابط مدل استفاده میکند که توسعهای آماری
نسبت به مطالعات پیشین محسوب میشود .سوم ،این تحقیق به تعصبات شناختیای میپردازد
که در پژوهشهای کارآفرینی در ایران کمتر به آن توجه شده است .همانگونهکه اسکاال
( )2008بیان میکند ،تعصبات شناختی و بهویژه ادراک از خطر ،بهشدت به محیط اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی مربوط است .از اینرو ،مطالعة کارآفرینان ایرانی ،میزان
تعمیمپذیری نتایج مطالعات پیشین به فضای کسبوکار ایران را مشخص میکند.
هدف پژوهش حاضر ارائة الگویی برای تبیین تأثیر خوشبینی و اعتمادبهنفس بر تصمیم به
1. Judgmental of overconfidence
2. Robinson & Marino
3. Miscalibration
4. Structural equation modeling
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شروع فعالیتهای نوآورانه از طریق متغیر میانجی ادراک از خطر است .در این زمینه ،ابتدا
الگوی پژوهش با استفاده از پژوهشهای مرتبط دربارة نقش تعصبات شناختی در کارآفرینی
تدوین شده و سپس در سطح جامعة آماری آزمون میشود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
الف) اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی در فعالیتهای کارآفرینانه

بسیاری از پژوهشگران نقش عوامل فردی را در کارآفرینی مهمتر از عوامل محیطی دانستهاند
) (Forbes, 2005; Rauch & Frese, 2007و بهدنبال شناسایی ویژگیهای فردیای هستند که
نقشی اساسی در موفقیت فعالیتهای کارآفرینانه دارد .براساس این رویکرد ،رفتار کارآفرینانه
محصول وجود برخی ویژگیها در افراد است که وجه تمایز کارآفرینان و غیرکارآفرینان
محسوب میشود ) .(Das & Teng, 1997یکی از ویژگیهای فردی مورد تأکید در ادبیات
کارآفرینی ،تعصبات شناختی در قالب متغیرهایی مانند خوشبینی و اعتمادبهنفس بیشازحد
است .طبق دیدگاه برخی پژوهشگران ،کارآفرینان نسبت به دیگران ،بیشتر در معرض تعصبات
شناختی هستند و این تعصبات ،بهشدت بر تصمیمگیری کارآفرینانه اثر میگذارد

)Baron,

 .(2004مطالعات متعددی در زمینة تأثیر تعصبات شناختی بر شروع فعالیتهای نوآورانه انجام
گرفته است که تأثیر تعصبات شناختی را بر شروع فعالیتهای کارآفرینی تأیید میکنند

)Herz

.(et al., 2014; Trevelyan, 2008
تعصبات شناختی سبب میشود کارآفرینان به اطالعات تأییدکنندة مفروضات و طرز تفکر
اولیهشان توجه بیشتری داشته باشند و اطالعات منفی و ناهمسو را نادیده بگیرند

)Mitchell et

 .(al., 2002البته تعصبات شناختی پدیدهای کامالً منفی برای کارآفرینی نیست و به کارآفرینان
کمک میکند با حجم وسیع اطالعات پیشرو مواجه شوند ).(Malmendier & Tate, 2005

بهویژه اینکه بخشی از این اطالعات ،بازخورهای منفی دریافتی از محیط است و ممکن است
بازدارندة فعالیتهای کارآفرینانه باشد ) .(Cain et al., 2015با وجود این ،شاید تعصبات
شناختی سبب تصمیمات اشتباهی شود که ناشی از نبود تحلیل دقیق موقعیت است.
در میان انواع تعصبات شناختی ،توجه ویژهای به دو متغیر اعتمادبهنفس بیشازحد و
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خوشبینی شده است .اعتمادبهنفس بیشازحد بهمعنای نادیدهگرفتن محدودیتهای فردی
است که به برداشت نادرست از تواناییهای شخصی (Moore & Healy, 2008( 1و بروز
تصمیمگیریهای بیکیفیت منجر میشود .اعتمادبهنفس بیشازحد ممکن است به اشکال
مختلف بروز کند .برخی از کارآفرینان ،در زمینة سود حاصل از سرمایهگذاری دچار خطا
میشوند و آن را بیشازحد تخمین میزنند ) ،(Hayward et al., 2006بعضی از آنها امکان
موفقیت را بیشازحد ارزیابی میکنند ( (Lowe & Ziedonis, 2006و سایر کارآفرینان خود را
دارای مهارتهای منحصربهفردی میدانند که دیگران فاقد آن هستند ).(Koellinger, 2008
اعتماد به موفقیت یا تواناییهای فردی ،احساس نیاز به دریافت اطالعات بیشتر را کاهش
میدهد و موجب میشود کارآفرین ،پیامدهای منفی تصمیمات مخاطرهآمیز را کمتر از میزان
واقعی پیشبینی کند ).(Simon et al., 1999; Russo & Schoemaker, 1992

خوشبینی ،دیگر تعصب شناختی مورد تأکید در کارآفرینی است و محرک پشتکار و
تعهد کارآفرینان برای راهاندازی کسبوکار جدید محسوب

میشود )& Seligman

 .(Schulaman,1986خوشبینی این باور را مطرح میکند که همهچیز بهخوبی پیش میرود و به
سه شکل بروز میکند :خودارزیابی بیشازحد مثبت ،خوشبینی بیشازحد درمورد برنامهها و
رخدادهای آتی و خوشبینی بیشازحد بهدلیل توهم کنترل همة شرایط

)& Taylor

 .(Brown,1988; Simon & Shrader, 2012یکی از نشانههای خوشبینی ،اظهارنظر دائماً مثبت
دربارة نتایج فعالیتهاست و کارآفرینان بهدنبال جلب تشویق دیگران از جمله سرمایهداران،
کارکنان و مشتریان هستند تا از خوشبینی خود حمایت کنند .این نوع چشمانداز مثبت درمورد
آینده ،به کارآفرینان امکان میدهد تا عدمقطعیت را بیاهمیت جلوه دهند و درنتیجه ،ادراک
از خطر درمورد تشکیل سرمایهگذاری جدید کاهش مییابد ).(Simon & Houghton, 2003
ب) ادراک از خطر ،واسطهای میان تعصبات شناختی و کارآفرینی

با وجود تأیید تأثیر عوامل شناختی بر شروع فعالیتهای کارآفرینانه و نوآورانه ،به نقش میانجی
ادراک از خطر ،کمتر اشاره شده است .مانع اصلی در شروع فعالیتهای جدید ،عدماطمینان به
1. Personal abilities
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پیامدهای احتمالی و نگرانی از شکست و زیان است ).(Hayward et al., 2010; Leleur et al., 2015
عدماطمینان بیشتر پدیدهای شناختی و ذهنی است و پیش از واقعیتهای عینی ،بر ارزیابیهای ذهنی
متکی است؛ بنابراین ،هر عامل شناختی که توانایی کاهش عدماطمینان و ادراک از خطرات
احتمالی را داشته باشد ،به تصمیمگیری برای شروع فعالیت جدید کمک میکند.
سیتکین و وینگارت ( )1995با ارائة مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر رفتارهای مخاطرهآمیز،
به نقش میانجی ادراک از ریسک اشاره کردند .براساس این مدل ،افراد زمانی برای رفتار
مخاطرهآمیز اقتصادی تصمیم میگیرند که ارزیابی شناختی مثبتی از احتمال خطر داشته باشند؛
بنابراین ،هر عاملی که به مخاطرهپذیری منجر میشود ،ابتدا باید بر درک از خطر تأثیر بگذارد.
این نتیجه به تعصبات شناختی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر تمایل به کارآفرینی قابلتعمیم
است .طبق مدل سایمون و همکاران ( ،)1999تعصبات شناختی با اثرگذاری بر ادراک از خطر ،بر
تصمیم به شروع سرمایهگذاری مخاطرهآمیز تأثیر میگذارد .البته در این مطالعه برخالف توهم
کنترل و باور به قانون اعداد کوچک ،اعتمادبهنفس بیشازحد ،هیچ تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی
بر سرمایهگذاری مخاطرهآمیز نداشته است .علیرغم نتایج این تحقیق ،پژوهشهای دیگر از نقش
تعصبات شناختی در کارآفرینی حمایت میکند .اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی با تخمین
بیشازحد احتمال موفقیت و دادن وزن بیشتر به اطالعات محدودی که بر نتایج مثبت متمرکز
است ،ادراک فرد را دربارة خطر سرمایهگذاری جدید کاهش میدهد ).(Forbes, 2005
کارآفرینانی که اعتمادبهنفس باالتر و خوشبینی بیشتری دارند ،ادراک از خطر کمتری را تجربه
میکنند ) (Simon et al., 1999و ارزیابی مثبتتری از فرصتهای محیطی دارند ).(Baron, 2004
ج) پیشینة تحقیق

نقش تعصبات شناختی در شروع فعالیتهای نوآورانه با محوریت خطر ،موضوعی تقریباً جدید
است و پیشینة پژوهشی کمی در این زمینه وجود دارد .با اینحال ،برخی از مرتبطترین پژوهش
های صورتگرفته در جدول  1میآید .پژوهشهای داخلی در زمینة اثر خوشبینی و
اعتمادبهنفس بیشازحد بر شروع فعالیتهای کارآفرینانه صورت نگرفته است .در این بخش،
به مرور نتایج برخی از مطالعات مرتبط تجربی در خارج از کشور پرداخته میشود.
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جدول  .1پیشینة تحقیق
محقق (سال)
& Fraser
)Greene (2006

عنوان تحقیق

نتایج تحقیق

اثر تجربه بر خوشبینی
کارآفرینان و عدمقطعیت

خوشبینی کارآفرینان با کسب تجربه کاهش
مییابد .همچنین ،شواهدی مبنیبر رابطة مثبت میان
اندازة کسبوکارهای نوپا و خوشبینی وجود دارد.
اعتمادبهنفس بیشازحد سبب تخمین باالتر
تواناییهای فردی میشود و امکان بروز رفتار
کارآفرینانه را افزایش میدهد.
اعتمادبهنفس بیشازحد ،به تغییر نگرش دربارة خطر
میانجامد .بهطورطبیعی ،کارآفرینان بهعلت داشتن
اعتمادبهنفس بیشازحد ،به نتایج کارشان اشتیاق
دارند و طرح کسبوکاری را میپسندند که بر
موفقیت سرمایهگذاری تأکید کند و خطرها را
بیاهمیت جلوه دهد.
خوشبینی و اعتمادبهنفس بیشازحد برای
تصمیمگیری دربارة شروع فعالیت کارآفرینانه
مفیدند ،اما اعتمادبهنفس بیشازحد ،امکان بروز
شکستهای زیانبار را افزایش میدهد.
همبستگی مثبت قوی میان اعتقادبهنفس بیشازحد و
تعداد ثبت اختراعها وجود دارد .همچنین،
اعتمادبهنفس بیشازحد مدیران ارشد اجرایی سبب
رویکرد شرکتها به نوآوری و فناوری جدید
میشود.
نتایج نشان میدهد خوشبینی بیشازحد با انتقال
بیشتر به سمت مالکیت کسبوکار همراه است.
اعتمادبهنفس بیشازحد و ادراک از خطر بهنحو
شایانتوجهی با تصمیمگیری برای سرمایهگذاری
مخاطرهآمیز مرتبط است .نکتة شایانتوجه در این
تحقیق ،نبود ارتباط معنادار میان اعتمادبهنفس
بیشازحد و ادراک از خطر بوده است.
شاخصهای مختلف اعتمادبهنفس بیشازحد ،آثار
متفاوتی بر فعالیتهای نوآورانه دارد ،درحالیکه
خوشبینی بیشازحد ،دارای ارتباط مثبتی با نوآوری
است.

Koellinger et
)al. (2007

«من میتوانم ،من میتوانم»
اعتمادبهنفس بیشازحد و
رفتار کارآفرینی
اعتمادبهنفس بیشازحد و
قضاوت دربارة احتمال
موفقیت کسبوکارهای نوپا

Trevelyan
)(2008

اعتمادبهنفس
خوشبینی،
بیشازحد و فعالیتهای
کارآفرینانه

Wickham
)(2006

& Galasso
)Simcoe (2011

اعتمادبهنفس بیشازحد
نوآوری مدیران ارشد اجرایی

Dawson
)(2012

خوشبینی بیشازحد و وارد و
خارج شدن از خوداشتغالی
اعتمادبهنفس بیشازحد و ادراک
از خطر :آیا واقعاً برای
زمینة
در
تصمیمگیری
سرمایهگذاری خطرآمیز مهماند؟

& Robinson
)Marino (2013

Herz et al.
))2014

و

مبتنیبر
قضاوت
چگونه
اعتمادبهنفس بیشازحد و
خوشبینی بیشازحد به
فعالیتهاینوآورانهشکلمیدهد؟
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چارچوب نظری
با توجه به مطالب ارائهشده در بخشهای پیشین و مرور مبانی نظری و پیشینة تحقیق و با
درنظرگرفتن هدف اصلی این تحقیق در زمینة تأثیر اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی بر
تصمیم به شروع فعالیتهای نوآورانه با محوریت ادراک از خطر ،در این بخش چارچوب
مفهومی پژوهش در قالب شکل  1ترسیم شده است.
H1

تصمیم به شروع
فعالیتهای نوآورانه

H5

ادراک از خطر

H3
H4

اعتمادبهنفس
بیشازحد
خوشبینی

H2

شکل  .1چارچوب پژوهش

با توجه به چارچوب مفهومی ،دو فرضیة اصلی تحقیق بهشرح زیر ارائه میشود:
اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی بهصورت مستقیم بر تصمیم به شروع فعالیتهای
نوآورانه تأثیر مثبت دارد.
اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی از طریق ادراک از خطر بر تصمیم به شروع
فعالیتهای نوآورانه تأثیر مثبت دارد.
همچنین ،فرضیههای فرعی تحقیق مطابق با چارچوب مفهومی عبارتاند از:
 :H1اعتمادبهنفس بیشازحد بر تصمیم به شروع فعالیتهای نوآورانه تأثیر مثبت دارد؟
 :H2خوشبینی بر تصمیم به شروع فعالیتهای نوآورانه تأثیر مثبت دارد؟
 :H3اعتمادبهنفس بیشازحد بر ادراک از خطر کارآفرینان تأثیر منفی دارد؟
 :H4خوشبینی بر ادراک از خطر کارآفرینان تأثیر منفی دارد؟
 :H5ادراک از خطر بر تصمیم به شروع فعالیتهای نوآورانه تأثیر منفی دارد؟
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روش تحقیق
این پژوهش براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها ،از نوع
تحقیقات توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری تحقیق ،کارآفرینانی هستند که در مراکز
رشد پنج دانشگاه استان تهران ،شامل دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،صنعتی شریف ،صنعتی
امیرکبیر و علموصنعت شرکت تأسیس کردهاند .فقط شرکتهایی مبنا قرار گرفتهاند که در
دورة پسارشد قرار داشتهاند و آمادگی فعالیت مستقل در بازار را داشتهاند .برای شناسایی
کارآفرینان از فهرست مؤسسان شرکت استفاده شد .با مراجعه به فهرست شرکتهای فعال در
این مراکز رشد 117 ،شرکت و  405کارآفرین شناسایی شدند که براساس فرمول کوکران
برای حجم جامعة محدود 197 ،کارآفرین بهعنوان نمونه انتخاب شدند .براساس تجربیات
محققان 20 ،درصد بیشتر از حجم نمونة پرسشنامه توزیع شد که درنهایت  200پرسشنامة کامل
بهدست آمد .نمونههای تحقیق براساس روش نمونهگیری طبقهای و با استفاده از روش تسهیم به
نسبت برای هر دانشگاه انتخاب شدهاند که نمونههای مورد بررسی بهتفکیک برای هر دانشگاه
در جدول  2میآید.
جدول  .2منابع استخراج گویهها و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها
متغیرها

تعداد کارآفرینان در جامعة آماری

تعداد نمونههای انتخابشده

دانشگاه شهید بهشتی

72

38

دانشگاه تهران

129

65

دانشگاه صنعتی شریف

82

37

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

67

34

دانشگاه علموصنعت

55

26

جمع

405

200

برای طراحی الگوی مفهومی پژوهش از روشهای مطالعة کتابخانهای و برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه استفاده شد .تمام پرسشنامههای تحقیق ،استاندارد هستند و روایی و پایایی
آنها در مطالعات پیشین آزمون شده است .در جدول  ،3منابع استفادهشده در پرسشنامة
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پژوهش میآید .همچنین ،در این جدول تعداد گویههای هر متغیر و ضرایب آلفای کرونباخ-
که پایایی ابزار اندازهگیری را نشان میدهد -مشاهده میشود .همانگونهکه این شکل نشان
میدهد ،ضرایب آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها باالتر از  0/7است که مقادیر قابلقبول و
مناسبی هستند .برای اندازهگیری روایی محتوایی پرسشنامهها ،نظرهای شش نفر از متخصصان
براساس شاخص روایی محتوایی ( 1)CVIسنجیده شد که مقدار این شاخص برای تمام گویهها
از میزان قابلقبول  0/79بیشتر بوده است .روایی سازه با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شده است
که با توجه به قرارگرفتن اعداد معناداری ) (tدر خارج از دامنة  1/96تا  ،-1/96قابلیت تبیین
تمام گویهها برای متغیرهای مربوط تأیید میشود.
برای توصیف جمعیتشناختی دادهها از آمار توصیفی استفاده شد .برای اطمینان از آزمون
نرمالبودن نمرههای بهدستآمده از عاملها ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد
و پس از تأیید نرمالبودن توزیع پاسخها ،از مدلسازی معادالت ساختاری برای سنجش روابط
میان متغیرها استفاده شد.
جدول  .3منابع استخراج گویهها و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها
متغیرها

تعداد گویهها

منابع استخراج

ضرایب آلفای کرونباخ

اعتمادبهنفس بیشازحد

9

)Friedman (2007

0/86

خوشبینی

10

)Scheier et al. (1994

0/84

ادراک از خطر

7

)Simon & Houghton (2003

0/79

شروع فعالیت نوآورانه

6

)Simon & Houghton (2003

0/89

یافتهها
توصیف جمعیتشناختی :براساس تحلیل جمعیتشناختی ،بیش از  56درصد از نمونهها را
مردان تشکیل دادند .همچنین 61/5 ،درصد از پاسخگویان مدرک کارشناسی داشتند و 61
درصد کمتر از پنج سال سابقة کار داشتند.

1. Content Validity Index
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جدول  .4مشخصههای جمعیتشناختی نمونههای آماری
متغیرهای جمعیتشناختی

جنسیت

تحصیالت

سن

سابقة فعالیت

تعداد

درصد

زن

87

43/5

مرد

113

56/5

دیپلم و فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
زیر  30سال
بین  30تا  39سال
بین  40تا  49سال
باالی  50سال
زیر  5سال
9-5
14-10
19-15
باالی  20سال

14
123
61
2
108
89
3
0
122
52
20
6
0

7
61/5
30/5
1
54
44/5
1/5
0
61
26
10
3
0

برای آزمون نرمالبودن نمرههای بهدستآمده از عاملها ،از آزمون ناپارامتریک
کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن بههمراه میانگین و انحراف استانداردها
برای متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش در جدول  5میآید .از میان متغیرهای تحقیق،
اعتمادبهنفس بیشازحد باالترین میانگین را دارد و سطح خوشبینی و تمایل به شروع
فعالیتهای نوآورانه نیز از عدد میانگین  3باالتر است .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف باالتر از  0/05است ،نرمالبودن توزیع پاسخها تأیید میشود و
میتوان از آزمونهای پارامتریک مانند مدلسازی معادالت ساختاری ،برای سنجش روابط
میان متغیرها استفاده کرد.
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جدول  .5میانگین ،انحراف استاندارد و نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

اعتمادبهنفس بیشازحد
خوشبینی
ادراک از خطر
شروع فعالیت نوآورانه

4/03
3/26
2/68
3/65

0/59
0/39
0/53
0/59

0/478
0/438
0/456
0/137

مدل ساختاری پژوهش

بهمنظور سنجش رابطة علی که در فرضیهها ذکر شده بودند ،از مدلسازی معادالت ساختاری
بهکمک نرمافزار  LISREL 8.80استفاده میشود .شایان ذکر است اگر مقدار  2کم ،نسبت 2
به درجة آزادی ( )dfکوچکتر از  (RMSEA) ،3کوچکتر از  0/08و نیز ) (GFIو )(AGFA
بزرگتر از  0/9باشند ،میتوان نتیجه گرفت مدل ،برازش مناسبی دارد .مقادیر  tنیز اگر از
 1/96بزرگتر یا از  -1/96کوچکتر باشند ،در سطح اطمینان  95درصد معنیدار خواهند بود.
نتایج برآورد و اجرای مدل ساختاری تحقیق در جدول  6و شکلهای  2و  3آمده است.
همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،اعتبار و برازندگی مناسب مدلها تأیید میشود ،چرا
که نسبت کای دو به درجة آزادی در مدل کمتر از  3است .همچنین  P-valueمدل که حکم
سطح معنیداری را در آزمون تحلیل مسیر دارد ،کوچکتر از  0/05است و  RMSEنیز از
 0/05کوچکتر است .درنهایت ،طبق خروجیهای مدل ،مقادیر  GFI ،NFI ،CFIو  AGFIبه
ترتیب  0/92 ،0/91 ،0/94و  0/91است که باالتر از سطح قابلقبول  90درصدند .مجموع این
شرایط بیانگر برازندگی مناسب مدل ساختاری تحقیق است.
جدول  .6شاخصهای برازش مدل ساختاری تحقیق
ردیف

1
3
4
5
6
7
8

نام آزمون
χ2

GFI
AGFI
RMSE
NFI
CFI

آلفای کرونباخ

چه زمانی مدل برازنده است؟

معنادار باشد.
برابر یا بزرگتر از  0/9باشد.
برابر یا بزرگتر از  0/9باشد.
کوچکتر از  0/1باشد.
بزرگتر از  0/9باشد.
بزرگتر از  0/9باشد.
باالتر از  0/70باشد.

میزان در مدل

نتیجه

sig < 0.05 ،2160

مدل برازنده
برازنده
تقریباً برازنده
برازنده
برازنده
برازنده
ابزار پایاست

0/92
0/89
0/08
0/91
0/93
0/94
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شکل  2مدل ساختاری تحقیق را در حالت تخمین استاندارد و شکل  ،3مدل ساختاری را
در حالت معناداری و جدول  ،7ضرایب و مقدار  tرا برای روابط کلی تحقیق نشان میدهند.
مطابق شکل  ،2ضرایب مدل نشان میدهند که اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی بهصورت
مستقیم بر شروع فعالیتهای نوآورانه تأثیر دارند و این تأثیر مستقیم ،درمورد اعتمادبهنفس
بیشازحد ،بسیار بیشتر است .با اینحال ،بخشی از تأثیر متغیرهای مستقل بر شروع فعالیتهای
نوآورانه از طریق متغیر میانجی ادراک از خطر صورت میگیرد.
0/57

اعتماد به نفس بیشازحد
-0/19

شروع فعالیتهای
نوآورانه

-0/20

ادراک از ریسک
-0/27

0/28

خوشبینی

شکل  .2مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین ضرایب
8/99

اعتماد به نفس بیشازحد
9/17

شروع فعالیتهای

3/42

نوآورانه
4/08

ادراک از ریسک

11/74
خوشبینی

شکل  .3مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری
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با توجه به مدل آزمونشدة تحقیق ،ضرایب مسیر ،مقادیر  tو نتایج تأیید یا تأییدنکردن
مسیرهای پیشبینیشده در جدول  7گزارش میشود .همانگونهکه این جدول نشان میدهد،
تمام روابط علی تعریفشده میان متغیرهای تحقیق تأیید شد ،زیرا ارزش  tآن خارج از بازة
[ 1/96و  ]-1/96بود.
جدول  .7ضرایب و مقدار  tبرای فرضیههای تحقیق
ردیف

فرضیهها

ضریب مسیر

مقدار t

نتیجة فرضیه

1

اعتمادبهنفس بیشازحد–
شروع فعالیتهای نوآورانه

0/57

8/99

تأیید

-0/19

9/17

تأیید

-0/27

11/74

تأیید

4

خوشبینی–
شروع فعالیت نوآورانه

0/28

4/08

تأیید

5

ادراک از خطر–
شروع فعالیت نوآورانه

-0/20

3/42

تأیید

2
3

اعتمادبهنفس بیشازحد-
ادراک از خطر
خوشبینی-
ادراک از خطر

اکنون میتوان تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را
محاسبه کرد .هر متغیر دو اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد که از مجموع آنها ،اثر کلی متغیر به
دست میآید .برای محاسبة تأثیرهای غیرمستقیم ،ضرایب مسیر تا رسیدن به متغیر وابسته در
یکدیگر ضرب میشوند .از آنجاکه ممکن است هر متغیری از طریق مسیرهای متعدد بر متغیر
وابسته تأثیر بگذارد ،برای محاسبة کل تأثیرهای غیرمستقیم ،مسیرهای متعدد آن متغیر با هم
جمع میشوند .آثار مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای مستقل تحقیق بر شروع فعالیتهای
نوآورانه در جدول  7منعکس شده است .براساس دادههای این جدول ،مؤثرترین متغیرهای
مستقل و میانجی بر شروع فعالیتهای نوآورانه بهترتیب عبارتاند از :اعتمادبهنفس بیشازحد،
خوشبینی و ادراک از خطر.
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جدول  .8تأثیرهای متغیرهای مستقل و میانجی تحقیق بر شروع فعالیتهای نوآورانه
متغیرهای مستقل و میانجی

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کلی

اعتمادبهنفس بیشازحد
خوشبینی
ادراک از خطر

0/57
0/28
-0/20

0/04
0/05
0

0/61
0/31
-0/204

بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر ،با بهرهگیری از منابع مختلف و مقایسة مدلهای ارائهشده در تحقیقات
پیشین ،بهویژه دو مدل رابینسون و مارینو ( )2013و هرز و همکاران ( ،)2014مدلی برای
اندازهگیری تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی بر تصمیم به
شروع فعالیتهای نوآورانه ،ارائه و آزمون شد .براساس نتایج این تحقیق ،تأثیر اعتمادبهنفس
بیشازحد و خوشبینی بر تصمیم به شروع فعالیتهای نوآورانه با نقش میانجی ادراک از
خطر ،بهصورت کامل تأیید شد .با وجود این ،تأثیر مستقیم اعتمادبهنفس بیشازحد بر شروع
فعالیتهای نوآورانه ،بیش از سایر روابط مستقیم و غیرمستقیم مدل بوده است.
نتایج پژوهش هرز و همکاران ( )2014بیان میکند رابطة اعتمادبهنفس بیشازحد و
کارآفرینی ،به شاخصهایی بستگی دارد که برای اندازهگیری اعتمادبهنفس بیشازحد استفاده
میشود .این متغیر در تحقیق حاضر ،با چند شاخص از جمله ارزیابی ویژگیهای فردی،
قضاوت مثبت دربارة آیندة پیش رو و توانایی کنترل رویدادهای نامطلوب سنجیده شده است.
یافتههای تحقیق بیان میکند اعتمادبهنفس بیشازحد ،سبب تعصب شناختی به تواناییهای
شخصی میشود ،بهنحویکه این اعتقاد را در کارآفرین ایجاد میکند که حتی در صورت
بروز شرایط نامطمئن محیطی ،توانایی کنترل موقعیت را دارد .با اینکه در برخی مطالعات پیشین
مانند ویکهام ( )2006و گاالسو و سیمکوئه ( ،)2011اعتمادبهنفس بیشازحد تأثیر زیادی بر
نوآوری و کارآفرینی داشته است ،بیشتر این مطالعات از روشهای آزمایشی برای آزمون رابطه
استفاده کردهاند که با روش همبستگی استفادهشده در این تحقیق تفاوت اساسی دارد.
خوشبینی ،تعصب شناختی دیگری است که تأثیر آن بر تصمیم به شروع فعالیتهای
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کارآفرینانه تأیید شد .البته با توجه به اینکه شاخصها و گویههایی مانند انتظار وقوع بهترین
احتمال در شرایط عدماطمینان و اشتیاق زیاد به فرصتهای جذاب ،برای سنجش خوشبینی
استفاده شده است ،این متغیر بهاندازة اعتمادبهنفس بیشازحد دارای بار منفی روانشناختی
نیست .شروع فعالیتهای نوآورانه نیازمند غلبه بر عدماطمینان ادراکی است و در این راه،
خوشبینی با تمرکز بر جنبههای مثبت رویدادها و با ایجاد اطمینان به دستیابی به اهداف ،رفتار
نوآورانه را برمیانگیزاند .این یافته در بسیاری از تحقیقات پیشین تأیید شده است

)& Fraser

 (Greene, 2006; Trevelyan, 2008; Dawson, 2012و مبانی نظری نیز از نقش خوشبینی در
شروع کارآفرینی پشتیبانی میکند.
تأیید نقش میانجی ادراک از خطر ،بیانگر تأثیر تعصبات شناختی بر این متغیر و نقش
ادراک از خطر بر شروع فعالیتهای نوآورانه است که این یافته با نتایج پژوهشهای سیتکین و
وینگارت ( )1995و که و همکاران ( )2002که تعصبات شناختی را در ادراک از خطر مؤثر
دانستهاند ،همخوانی دارد .البته این نقش میانجی بهوسیلة دو تأثیر معنادار منفی انجام میگیرد:
 .1تأثیر تعصبات شناختی بر ادراک از خطر؛  .2تأثیر ادراک از خطر بر تصمیم به شروع
فعالیتهای نوآورانه .از نگاه پویاییهای سیستمی ،تأثیر ادراک از خطر بر فعالیت کارآفرینانه
بهعلت آنکه تعداد روابط منفی آن عدد دو و زوج است ،یک حلقة بازخور مثبت ایجاد
میکند .اعتمادبهنفس بیشازحد و خوشبینی ،با افزایش احتمال موفقیت ادراکی ،سبب کاهش
ادراک از خطر در افراد میشود .درادامه ،افرادی که خطر کمتری را درک میکنند ،اشتیاق
بیشتری برای شروع فعالیت نوآورانه از خود نشان میدهند .این حلقة بازخور بیان میکند
کارآفرینان ،لزوماً افراد خطرپذیری نیستند و احتماالً مانند سایر افراد ،درصورتیکه با
مخاطرهای جدی روبهرو شوند ،فعالیت کارآفرینانه را آغاز نمیکنند .آنچه کارآفرینان را از
غیرکارآفرینان جدا میکند ،درک پایینتر از خطر است؛ بهعبارتدیگر ،اگر کارآفرینان در
شرایطی کامالً مشابه با سایر افراد قرار بگیرند ،همان سطح از خطر را درک نمیکنند.
پیشنهادها
براساس شاخصهای استفادهشده در تحقیق ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
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 .1زمانیکه فضای تصمیمگیری کارآفرینان دارای ابهام زیادی است ،جنبههای مثبت
خوشبینی و اعتمادبهنفس بیشازحد بهعنوان تقویتکنندة فعالیتهای نوآورانه عمل
میکند .طبق شاخصهای این تحقیق ،پیشنهاد میشود برای تقویت کارآفرینی بر برخی
جنبههای مثبت تعصبات شناختی مانند توانایی کنترل رویدادهای نامطلوب تکیه شود.
تزریق روحیة خوشبینی و اعتمادبهنفس در جامعة تجاری بهعنوان خطمشی توسعة
کارآفرینی در سطح ملی و محلی دنبال شود.
 .2برخالف جریان رایج در کارآفرینی مبنیبر تأکید بر ویژگیهای شخصیتی مانند
ریسکپذیری ،نتایج این مطالعه بیانگر اهمیت باالی ادراک از ریسک است .برایناساس،
برای توسعة کارآفرینی حتماً نباید بهدنبال افرادی با ریسکپذیری زیاد بود ،بلکه میتوان بر
عواملی مانند ارزیابی مثبت فرد دربارة تواناییهای خود و آیندة پیش رو تمرکز کرد که
ادراک از ریسک را در شرایط عدماطمینان کاهش میدهند.
 .3تعصبات شناختی با کاهش ادراک از ریسک ،تمایل به تصمیمگیری مخاطرهآمیز را
افزایش میدهد ،اما ممکن است با نادیدهگرفتن ریسکهای واقعی پس از راهاندازی
کسبوکار ،به کاهش کیفیت تصمیم بینجامد و احتمال شکست را بیشتر کنند.
درنتیجه ،اعتمادبهنفس و خوشبینی باید با تعدیلکنندههایی مانند تجزیهوتحلیل دقیق
عوامل داخلی و خارجی و استفاده از مخالفخوانها 1همراه شود تا به تصمیماتی مغایر
با منطق اقتصادی منجر نشود.
در زمینة مسیر پژوهشی تحقیق حاضر ،توجه به چند موضوع برای تحقیقات آتی
راهگشاست .نخست اینکه در این مطالعه فقط دو تعصب شناختی مطالعه شده است که در
تحقیقات آتی میتوان تأثیر سایر تعصبات شناختی مانند توهم کنترل ،تعصب خودخدمتی و اثر
تجربه و انتظارات را بر شروع فعالیتهای نوآورانه بررسی کرد .دوم اینکه ،تحلیل در این
مطالعه ،براساس سطح فرد صورت گرفته است .درنظرگرفتن عواملی مانند پویایی محیطی
میتواند به تبیین مناسبتر رابطة تعصبات شناختی و کارآفرینی کمک کند.
1. devil’s advocacy
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