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 دهیچک

 خطر از ادراک نقش ها پژوهش نیا شتریب اما است، شده یا ژهیو توجه یشناخت تعصبات به ینیکارآفر اتیادب در

 شروع به میتصم بر ینیب خوش و ازحدشیب فسناعتمادبه ریتأث یبررس ،پژوهش نیا هدف. اند نگرفته درنظر را

 قاتیتحق نوع از هدف براساس پژوهش نیا .است خطر از ادراک یانجیم نقش حیتشر و نوآورانه یها تیفعال

 ق،یتحق یآمار جامعة. است یهمبستگ -یفیتوص قاتیتحق نوع از هاداده یگردآور ةنحو نظر از و یکاربرد

 رشد مراکزفعال در  یها شرکتمراجعه به فهرست  با. هستند ها دانشگاه در مستقر رشد مراکز نانیکارآفر

 نمونه 200 محدود، ةجامع حجم یبرا کوکران فرمول براساسشدند که  ییشناسا نیکارآفر 405 ،ها دانشگاه

هر  یبه نسبت برا میو با استفاده از روش تسه یا طبقه یریگ براساس روش نمونه هانمونه نی. اشد انتخاب

 و یدییتأ یعامل دییأت براساس ییروا و شد استفاده پرسشنامه از ها داده یگردآور یبراشگاه انتخاب شدند. دان

 و ازحدشیب نفساعتمادبه داد نشان قیتحق جینتا .شد آزمون کرونباخ یآلفا بیضرا از استفاده با ییایپا

 با یشناخت تعصب دو نیا ن،یهمچن. دارد ثبتم و میمستق ریتأث نوآورانه یها تیفعال شروع به میتصم بر ینیب خوش

 .کنند یم کمک نوآورانه یها تیفعال به میرمستقیغ صورتبه ،خطر از ادراک کاهش
 

 .نوآورانه یها تیفعال، ینیب خوش ،یشناخت تعصبات ازحد، شیب  نفس اعتمادبه ،خطر ازادراک  :یدیکل یها هواژ
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 مقدمه

 صیو تشخ ینیبه کارآفر لیبر تما مؤثرعوامل  ییشناسا یهم برام یپژوهش یرهایمساز  یکی

 نیاست. براساس ا یشناخت و یروان یهایژگیو یبررس ،نانیرکارآفریاز غ نانیکارآفر

 در افراد کهیزمان و ستین کسانی ها انسان یو ادراک یشناخت یندهایتفکر و فرا ةنحو کرد،یرو

 یها یریگ میتصم جهیو درنت هایابیارز ،تظاراتان ،رندیگ یم قرار یمشابه اطالعات معرض

و  یکاادر یندهایمعناست که فرا نیبد ینیکارآفر ةحوزبه  کردیرو نیا میتعم. دارند یمتفاوت

 یعامل عنوان بهاست و  متفاوت ها فرصتاز  2یبردار و بهره 1کشفدر  نانیکارآفر یشناخت

 .(Baron, 1998; Wadeson, 2006) کند یعمل م نانهیکارآفر شیدر گرا مؤثر

 ریدر قالب دو متغ -ریاخ یها سالدر  ،ینیبر کارآفر مؤثر یشناخت عوامل نةیزم در 

نیبرا. است شده 5یشناخت تعصبات به یا ژهیو توجه -4ینیب و خوش 3ازحد شیب نفس اعتمادبه

 هاآن واست  باالتر گرانیدبه  نسبت نانیکارآفر نفس اعتمادبهو  ینیب خوش سطح اساس،

 و رکوپ پژوهش در. کنند یم یابیمثبت ارز کامالً یکردیخود را با رو تیموفق احتمال

 درصد 70 کم دسترا  خود تیموفق احتمال ،نانیکارآفر درصد 81 ،(1988همکاران )

 یواقع یآمارها، نیا وجود. با اند کرده یابیارز یقطع را خود تیموفق ،درصد 33و  اند دانسته

 (Cooper اند آورده دوامسال  پنجاز  شیب دیجد یوکارها کسب رصدد 25 فقط دهد یمنشان 

(et al., 1988 .محرک و دارند مثبت جةینت کی ،ینیدر کارآفر یتعصبات شناخت نیا 

احتمال  گرفتندهیناداست موجب  ممکنمقابل  دراما  ،ندا اهداف شبردیپ یبرا نانیکارآفر

 .شوندنامساعد  یشامدهایپ یبرا یآمادگ ناشکست و 

 جیمطالعات موجود نتا ،یبر نقش تعصبات شناخت ینیکارآفر ینظر یمبان دیتأکوجود  با 

و باور به قانون اعداد  6( توهم کنترل1999و همکاران ) مونیسامثال،  یبرا ؛ندکن یم انیب را یمتناقض

 نفس تمادبهاع انیم یا اند، اما رابطه دانسته مؤثر وکار کسب یانداز به راه میرا بر تصم 7کوچک

                                                            
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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هرز و  گر،ید یپژوهش در. اند افتهین وکار کسب یانداز به راه میبا تصم ینیب و خوش ازحد شیب 

انتظار،  برخالفاند، اما  کرده دییتأرا  یبر نوآور ازحد شیب ینیب خوش ریتأث( 2014همکاران )

( 2013) 2نویمار و نسونیابرمقابل،  در. اند افتهی یو نوآور 1یقضاوت نفس اعتمادبه انیم یمنف یا رابطه

 نیا ریتفس در. اند دهکر دییتأوکار را  کسب یانداز به راه میبر تصم ازحد شیب  نفس اعتمادبه ریتأث

مانند ابزار سنجش و بافت  یشناختروش( نقش عوامل 2014هرز و همکاران ) ،ها تناقض

 3اشتباه برآورد یابزارها از نهیزم نیا در موجود مطالعات شتریب .دان دانسته مؤثر اریرا بس یموردبررس

 علتبه(، 1996پالفورد ) دگاهید بامطابق  اند که استفاده کرده ازحد شیب  نفس اعتمادبهسنجش  یبرا

ابزارها ممکن است  نیا ،یشناس بوم نییپا ییروا و پرسشبا موضوع  انیمطلق پاسخگو ییناآشنا

 یها روشمطالعات، استفاده از  نیروش ا یبررس در گرید ةمسئل .باشد داشته یا کننده گمراه جینتا

را در  رهایمتغ انیم روابط آزمودن امکان که ستهاهیفرضآزمون  یساده برا ونیو رگرس یهمبستگ

 .کند یفراهم نم کپارچهی مدل کیقالب 

 بر را ینیب خوش و ازحد شیب  نفس اعتمادبه ریتأثحاضر  قیتحق ،مسئله نیرفع ا یراستا در

 نیا در. کند یم یبررس خطر از ادراک یانجیم نقش با نوآورانه یها تیفعال شروع به میتصم

 سنجش یبرا نخست،. دارد وجود نیشیپ یها پژوهش با سهیمقا در ینوآور سه ق،یتحق

 دوم،. کند یم استفاده اشتباه برآورد یجا به معتبر یسنجنگرش یهاآزمون از یشناخت تعصبات

 یآمار یا هتوسع که کند یآزمودن روابط مدل استفاده م یراب 4یساختار معادالت مدل از

 پردازد یم یا یشناخت تعصبات به قیتحق نیا سوم،. شود یمحسوب م نیشیپنسبت به مطالعات 

 اسکاال کهگونه همان. است هشد توجه آن بهکمتر  رانیدر ا ینیکارآفر یها پژوهشدر  که

 ،یاجتماع طیبه مح شدت بهادراک از خطر،  ژهیو بهو  یتعصبات شناخت کند، یم انیب (2008)

 زانیم ،یرانیا نانیکارآفر ةمطالع رو، نیمربوط است. از ا یبررس مورد یفرهنگ و یداقتصا

 .کند یم مشخص را رانیا وکارکسب یفضا هب نیشیمطالعات پ جینتا یریپذ میتعم

 به میتصمبر  نفس دبهاعتماو  ینیب خوش ریتأث نییتب یبرا ییالگو ةارائ حاضر پژوهش هدف

                                                            
1. Judgmental of overconfidence 
2. Robinson & Marino 
3. Miscalibration 
4. Structural equation modeling 
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 ابتدا ،نهیزم نیا در. است خطر از ادراک یانجیم ریمتغ قیاز طر نوآورانه یها تیفعال شروع

 ینیکارآفر در یشناخت تعصبات نقش ةدربار مرتبط یهاپژوهش از استفاده با پژوهش یالگو

 .دشویم آزمون یآمار ةجامع سطح در سپس و شده نیتدو

 

 قیتحق نةیشیپو  ینظر یبر مبان یمرور
 نانهیکارآفر یها تیفعالدر  ینیب خوشو  ازحد شیب نفساعتمادبه( الف

اند  دانسته یطیاز عوامل مح تر مهم ینیرا در کارآفر یفرد عواملپژوهشگران نقش  از یاریبس 

(Forbes, 2005; Rauch & Frese, 2007) هستند که  یا یفرد یها یژگیو ییشناسا دنبالبه و

 نانهیکارآفررفتار  کرد،یرو نیدارد. براساس ا نانهیکارآفر یها تیفعال تیر موفقد یاساس ینقش

 نانیرکارآفریو غ نانیکارآفر زیدر افراد است که وجه تما ها یژگیو یمحصول وجود برخ

 اتیدر ادب دیتأکمورد  یفرد یها یژگیو از یکی. (Das & Teng, 1997) شود یمحسوب م

 ازحد شیبنفس  و اعتمادبه ینیب خوش مانند ییرهایمتغ قالب در یشناخت تعصبات ،ینیکارآفر

 تعصبات معرض در شتریب ،گرانید به نسبت نانیکارآفرپژوهشگران،  یبرخ دگاهید طبقاست. 

 (,Baron گذارد یم اثر نانهیکارآفر یریگمیتصم بر شدت به تعصبات، نیا و هستند یشناخت

نوآورانه انجام  یها تیفعالبر شروع  یتعصبات شناخت ریتأث ةنیزم در یمتعدد مطالعات .2004)

 (Herz کنندیم دییتأ ینیکارآفر یها تیفعالرا بر شروع  یتعصبات شناخت ریتأث که است هگرفت

(et al., 2014; Trevelyan, 2008. 

 تفکر طرز و مفروضات ةکننددییتأ اطالعات به نانیکارآفر شود یم سبب یشناخت تعصبات

 (Mitchell et رندیبگ دهیناد را ناهمسو و یمنف اطالعات و باشند داشته یشتریب جهتو شان هیاول

(al., 2002 .نانیکارآفر به و ستین ینیکارآفر یبرا یمنف کامالً یا هدیپد یشناخت تعصبات البته 

 .(Malmendier & Tate, 2005) شوند مواجه شرویپ اطالعات عیوس حجم با کند یم کمک

 است ممکن و است طیمح از یافتیدر یمنف یبازخورها اطالعات، نیا از یبخش نکهیا ژهیو به

 تعصبات دیشا ،نیا وجود با. (Cain et al., 2015) باشد نانهیکارآفر یها تیفعال بازدارندة

 .است تیموقع قیدق لیتحل نبود از یناش که شود یاشتباه ماتیتصم  سبب یشناخت

 و ازحد شیب  نفس اعتمادبه ریمتغ دو به یا ژهیو توجه ،یشناخت تعصبات انواع انیم در 
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 یفرد یها تیمحدود گرفتن دهیناد یامعنبه ازحد شیب  نفس اعتمادبه. است شده ینیب خوش

 بروز و Moore & Healy, 2008)) 1یشخص یها ییتوانا از نادرست برداشت به که است

 اشکال به است ممکن ازحد شیب  نفس اعتمادبه. شودیم منجر تیفیک یب یها یریگ میتصم

 خطا دچار یگذارهیسرما از حاصل سود نةیزم در نان،یکارآفر از یبرخ. کند بروز مختلف

 امکان هاآن از یبعض ،(Hayward et al., 2006) زنندیم نیتخم ازحد شیب را آن و شوند یم

 را خود نانیرکارآف ریسا و Lowe & Ziedonis, 2006)) کنند یم یابیارز ازحد شیب را تیموفق

 .(Koellinger, 2008) هستند آن فاقد گرانید که دانند یم یفرد منحصربه یها مهارت یدارا

کاهش را  شتریباطالعات  افتیدر به ازین احساس ،یفرد یها ییتوانا ای تیموفق به اعتماد

 انزیم از کمتر را زیآم هطرمخا ماتیتصم یمنف یامدهایپ ن،یکارآفر شود یم موجبو  دهد یم

 .(Simon et al., 1999; Russo & Schoemaker, 1992) کند ینیب شیپ یواقع

پشتکار و  محرکاست و  ینیکارآفر در دیتأک مورد یشناخت تعصب گرید ،ینیبخوش

 (& Seligmanشود یمحسوب م دیجد وکار کسب یانداز راه یبرا نانیکارآفر تعهد

(Schulaman,1986. به و رود یم شیپ یخوب به زیچکه همه کندیم مطرح را باور نیا ینیب خوش 

ها و درمورد برنامه ازحد شیب ینیب خوشمثبت،  ازحد شیب یابیخودارز :کند یم بروز شکل سه

 (& Taylor طیشرا ةهم کنترل توهم لیدلبه ازحد شیب ینیب خوشو  یتآ یرخدادها

(Brown,1988; Simon & Shrader, 2012 .مثبت  دائماً اظهارنظر ،ینیب خوش یها نشانه از یکی

داران، هیسرما جمله از گرانید قیجلب تشو دنبالبه نانیکارآفرو  هاست تیفعال جینتا ةدربار

مثبت درمورد  اندازچشم نوع نیا .کنند تیخود حما ینیب خوش از تا دهستن انیکارکنان و مشتر

ادراک  ،جهیدرنت و دهند جلوه تیاهمیب را تیقطععدم تا دهد یم امکان نانیکارآفر به نده،یآ

 .(Simon & Houghton, 2003) ابدی یمکاهش  دیجد یگذارهیسرما لیدرمورد تشک خطراز 
 

 ینیکارآفر و یشناخت تعصبات انیم یا واسطه ،خطر از ادراک (ب

 یانجیم نقش به ،و نوآورانه نانهیکارآفر یها تیبر شروع فعال یعوامل شناخت ریتأث دییتأوجود  با 

 به نانیاطم عدم د،یجد یها تیفعال شروع در یاصل مانع. است هشد اشاره کمتر ،خطر از دراکا

                                                            
1. Personal abilities 
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. (Hayward et al., 2010; Leleur et al., 2015) است انیز و شکست از ینگران و یاحتمال یامدهایپ

 یذهن یاه یابیارز بر ،ینیع یها تیواقع از شیپ و است یذهن و یشناخت یا دهیپد شتریب نانیاطمعدم

 خطرات از ادراک و نانیاطم عدم کاهش ییتوانا که یشناخت عامل هر ،نیبنابرا ؛است یمتک

 .کندیم کمک دیجد تیفعال شروع یبرا یریگ میتصم به باشد، داشته را یاحتمال

 ز،یآم مخاطره یبر رفتارها مؤثرعوامل  نییتع یبرا یمدل ةارائ با( 1995) نگارتیوو  نیتکیس 

رفتار  یبرا یزمانمدل، افراد  نیاشاره کردند. براساس ا سکیادراک از ر یجانیبه نقش م

 ؛از احتمال خطر داشته باشند یمثبت یشناخت یابیکه ارز رندیگ یم میتصم یاقتصاد زیآم مخاطره

بگذارد.  ریتأثبر درک از خطر  دیابتدا با شود، یم منجر یریپذ که به مخاطره یهر عامل ،نیبنابرا

 میتعم قابل ینیبه کارآفر لیبر تما مؤثراز عوامل  یکی عنوان به یشناخت اتتعصبه ب جهینت نیا

بر ادراک از خطر، بر  یاثرگذار با یشناخت اتتعصب(، 1999و همکاران ) مونیسامدل  طبقاست. 

توهم  برخالفمطالعه  نیدر ا البته .گذارد یم ریتأث زیآممخاطره یگذار هیسرما شروع به میتصم

 یمیرمستقیغ و میمستق ریتأث چیه ،ازحد شیب  نفس اعتمادبهاور به قانون اعداد کوچک، کنترل و ب

از نقش  گرید یها پژوهش ،قیتحق نیا جینتا رغمیعل. است نداشته زیآممخاطره یگذار هیسرما بر

 نیتخم با ینیب و خوش ازحد شیب  نفس اعتمادبه .کند یم تیحما ینیدر کارآفر یشناخت اتتعصب

 متمرکز مثبت جینتا برکه  یمحدود اطالعاتبه  شتریوزن ب دادنو  تیاحتمال موفق حداز شیب

 .(Forbes, 2005) دهدیکاهش م دیجد یگذارهیسرما خطر دربارة، ادراک فرد را است

را تجربه  یکمتر خطر ازادراک  ،دارند یشتریب ینیب خوش و باالتر نفس اعتمادبه که ینانیکارآفر

 .(Baron, 2004) دارند یطیمح یهافرصت از یتر مثبت یابیارز و (Simon et al., 1999) کنند یم

 
 قیتحق نةیشیپ( ج

 دیجد باًیتقر یموضوع ،خطر تیمحور با نوآورانه یهاتیفعال شروع رد یشناخت تعصبات قشن

پژوهش نیتر مرتبط از یبرخ ،حال نیا با. دارد وجود نهیزم نیا در یکم یپژوهش نةیشیپ و است

 و ینیب خوش اثر ةنیزم در یداخل یها پژوهش. دیآ یم 1 جدول در گرفتهصورت یاه

 بخش، نیا در .است نگرفته صورت انهنیکارآفر یها تیفعال شروع بر ازحد شیب  نفس اعتمادبه

 .شودیم پرداخته کشور از خارج در یتجرب مرتبط مطالعات از یبرخ جینتا مرور  به
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 قیتحق نةیشیپ. 1 جدول
 قیتحق جینتا قیعنوان تحق )سال( محقق

Fraser & 
Greene (2006) 

 ینیب خوش براثر تجربه 
 تیقطععدمو  نانیکارآفر

 کاهش تجربه کسب با نانیکارآفر ینیب خوش
 انیمثبت م ةرابطبر یمبن یشواهد ،نیهمچن .ابدی یم

 .وجود دارد ینیب و خوشنوپا  یوکارها کسب ةانداز
Koellinger et 

al. (2007) 
 «توانمیتوانم، من میمن م»

و  ازحد شیب  نفس اعتمادبه
 ینیرفتار کارآفر

 باالتر نیتخم سبب ازحد شیب  نفس اعتمادبه
شود و امکان بروز رفتار  یم یفرد یها ییتوانا

 دهد. یم شیرا افزا نانهیکارآفر
Wickham 

(2006) 
و  ازحد شیب  نفس اعتمادبه

احتمال  ةدربارقضاوت 
 نوپا یوکارها کسب تیموفق

 خطر دربارة نگرش ریی، به تغازحد شیب  نفس اعتمادبه
علت داشتن به نانیکارآفر ،یعیطبطور به. انجامد یم

 اقیکارشان اشت جی، به نتاازحد شیب  نفس اعتمادبه
 رکه ب پسندند یرا م یوکار کسبطرح دارند و 

ا را هکند و خطر دیتأک یگذار هیسرما تیموفق
 .دهد جلوه تیاهم یب

Trevelyan 
(2008) 

نفس اعتمادبه ،ینیب خوش
 یها تیفعالو  ازحد شیب

 نانهیکارآفر

 یبرا ازحد شیب  نفس اعتمادبهو  ینیب خوش
 نانهیکارآفر تیشروع فعال ةدربار یریگ میتصم

، امکان بروز ازحد شیب  نفس اعتمادبهاما  دند،یمف
 .دهد یم شیرا افزا انباریز یها شکست

Galasso & 
Simcoe (2011) 

و  ازحد شیب  نفس اعتمادبه
 ییاجرا ارشد رانیمد ینوآور

و  ازحد شیب  نفس بهاعتقاد انیم یمثبت قو یهمبستگ
 ،نیهمچن دارد.وجود  ها تعداد ثبت اختراع

سبب  ییاجراارشد  رانیمد ازحد شیب  نفس اعتمادبه
 دیجد یفناورو  ینوآوربه  ها شرکت کردیرو
 .شود یم

Dawson 
(2012) 

 و واردو  ازحد شیب ینیب خوش
 یخوداشتغالاز  شدن خارج

با انتقال  ازحد شیب ینیب خوش دهد یمنشان  جینتا
 .همراه است وکار کسب تیبه سمت مالک شتریب

Robinson & 
Marino (2013) 

و ادراک  ازحد شیب  نفس اعتمادبه
 یبرا واقعاً ایاز خطر: آ

 نةیزم در یریگ میتصم
 ند؟ا مهم زیخطرآم یذارگ هیسرما

نحو  و ادراک از خطر به ازحد شیب  نفس اعتمادبه
 یگذار هیسرما یبرا یریگ میبا تصم یتوجهانیشا
 نیتوجه در ا انیشا ةنکتمرتبط است.  زیآمهطراخم

 نفس اعتمادبه انیارتباط معنادار م نبود ق،یتحق
 و ادراک از خطر بوده است. ازحد شیب 

Herz et al. 
)2014) 

 بریمبتن قضاوت چگونه

 و ازحد شیب  نفس اعتمادبه
 به ازحد شیب ینیب خوش

 دهد؟ یم شکل نوآورانه یها تیفعال

 آثار، ازحد شیبنفس مختلف اعتمادبه یها شاخص
 که یدرحالنوآورانه دارد،  یها تیفعال بر یمتفاوت
 یبا نوآور یارتباط مثبت ی، داراازحد شیب ینیب خوش
 است.
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 یرنظ چارچوب
 با و قیتحق ةنیشیپ و ینظر یمبان مرور و نیشیپ یها بخش در شده ارائه مطالب به توجه با

 بر ینیب خوش و ازحد شیب  نفس اعتمادبه ریتأث ةنیزم در قیتحق نیا یاصل هدف درنظرگرفتن

 چارچوب بخش نیا در ،خطر از ادراک تیمحور با نوآورانه یها تیفعال شروع به میصمت

 .است هشد میترس 1 شکل قالب در پژوهش یمفهوم

 

 
 

 پژوهش چارچوب .1 شکل

 

 :شود یم ارائه ریز شرحبه قیتحق یاصل ةیفرض دو ،یمفهوم چارچوب به توجه با 

 یها تیفعال شروع به میتصم بر میمستق صورتبه ینیب خوش و ازحد شیب  نفس اعتمادبه

 .دارد مثبت ریتأث نوآورانه

 شروع به میتصم بر خطر از ادراک قیطر از ینیب خوش و ازحد شیب  نفس اعتمادبه

 .دارد مثبت ریتأث نوآورانه یها تیفعال

 :از اند عبارت یمفهوم چارچوب با مطابق قیتحق یفرع یهاهیفرض ن،یهمچن 

H1: دارد؟ مثبت ریتأث نوآورانه یها تیفعال شروع به میصمت بر ازحد شیب  نفس اعتمادبه 

H2: دارد؟ مثبت ریتأث نوآورانه یها تیفعال شروع به میتصم رب ینیب خوش 

H3: دارد؟ یمنف ریتأث نانیکارآفر خطر از ادراک بر ازحد شیب  نفس اعتمادبه 

H4: دارد؟ یمنف ریتأث نانیکارآفر خطر از ادراک بر ینیبخوش 

H5: دارد؟ یمنف ریتأث نوآورانه یها تیفعال شروع به میتصم بر خطر از ادراک 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

 نفسعتمادبها

 ازحدشیب

 

 ینیبخوش

 شروع به میتصم

نوآورانه یهاتیفعال  
 خطر از ادراک
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 قیتحق شرو
 نوع از ،هاداده یگردآور نحوة نظر از و یکاربرد قاتیتحق نوع از هدف براساس پژوهش نیا

 مراکز در که هستند ینانیکارآفر ،قیتحق یآمار جامعة .است یهمبستگ -یفیتوص قاتیتحق

 یصنعت ف،یشر یصنعت ،یبهشت دیشه تهران، یها دانشگاه شامل تهران، استان دانشگاه پنج رشد

 در که اند گرفته قرار مبنا ییها شرکت فقط .اند کرده سیتأس شرکت وصنعت علم و ریکبریام

 ییشناسا یبرا .ندا شتهدا را بازار در مستقل تیفعال یآمادگ و اند داشته قرار پسارشد ةدور

فعال در  یها شرکتمراجعه به فهرست  با. شد استفاده شرکت مؤسسان فهرست از نانیکارآفر

 کوکران فرمول براساس شدند که ییشناسا نیکارآفر 405شرکت و  117 ،مراکز رشد نیا

ات یراساس تجربب. ندشد انتخاب نمونه عنوان به نیکارآفر 197 ،محدود ةجامع حجم یبرا

کامل  ةپرسشنام 200 تیدرنها کهشد  عیتوزپرسشنامه  ةنمونشتر از حجم یدرصد ب 20 ،نامحقق

 به میتسه روش از استفاده با و یا طبقه یریگ نمونه روش براساس قیتحق یهانمونهدست آمد.  هب

هر دانشگاه  یبرا کیتفکبه یبررس مورد یها نمونهکه  اند شده انتخاب دانشگاه هر یبرا نسبت

 .دیآ یم 2در جدول 
 

 رهایمتغ کرونباخ یآلفا بیضرا و هاهیگو استخراج منابع. 2 جدول

 شدهانتخاب یها نمونه تعداد یآمار جامعة در نانیکارآفر تعداد رهایمتغ

 38 72 یبهشت دیشه دانشگاه

 65 129 تهران دانشگاه

 37 82 فیشر یصنعت دانشگاه

 34 67 ریرکبیام یصنعت دانشگاه

 26 55 وصنعت علم دانشگاه

 200 405 جمع

 

 یگردآور یبرا و یاکتابخانه ةمطالع یهاروش از پژوهش یمفهوم یالگو یطراح یبرا 

 ییایپا و ییروا و هستند استاندارد ق،یتحق یها پرسشنامه تمام .شد استفاده پرسشنامه از ها داده

 ةپرسشنام در شدهاستفاده منابع ،3 جدول در .است هشد آزمون نیشیپ مطالعات در ها آن
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 -کرونباخ یآلفا بیضرا و ریمتغ هر یهاهیگو تعداد جدول نیا در ن،یهمچن. دیآ یم پژوهش

 نشان شکل نیا کهگونههمان. شود یم مشاهده -دهد یم نشان را یریگ اندازه رابزا ییایپا که

 و قبول قابل ریمقاد که است 7/0 از باالتر رهایمتغ تمام یبرا کرونباخ یآلفا بیضرا ،دهد یم

 متخصصان از نفر شش یاهنظر ها، پرسشنامه ییمحتوا ییروا یریگ اندازه یبرا .هستند یمناسب

(CVI) ییمحتوا ییروا شاخص براساس
1
 ها هیگو تمام یبرا شاخص نیا مقدار که شد دهیسنج 

 است شده دهیسنج یدییتأ یعامل لیتحل با سازه ییروا. است بوده شتریب 79/0 قبول قابل زانیم از

  نییتب تیقابل ،-96/1 تا 96/1 ةدامن از خارج در (t) یمعنادار اعداد قرارگرفتن به توجه با که

 .شود یم دییتأ مربوط یرهایمتغ یابر ها هیگو تمام

 آزمون از نانیاطم یبرا. شد استفاده یفیتوص آمار از ها داده یشناخت تیجمع فیتوص یبرا

 شد استفاده رنوفیاسم -کولموگروف آزمون از ها،عامل از آمدهدستبه یهانمره بودننرمال

 روابط سنجش یبرا یساختار معادالت یسازمدل از ها، پاسخ عیتوز بودننرمال دییتأ از پس و

 .شد  استفاده رهایمتغ انیم

 
 رهایمتغ کرونباخ یآلفا بیضرا و هاهیگو استخراج منابع .3 جدول

 کرونباخ یآلفا بیاضر استخراج منابع هاهیگو تعداد رهایمتغ

 Friedman (2007) 86/0 9 ازحد شیب  نفس اعتمادبه
 Scheier et al. (1994) 84/0 10 ینیب خوش

 Simon & Houghton (2003) 79/0 7 خطر از ادراک
 Simon & Houghton (2003) 89/0 6 نوآورانه تیفعال شروع

 

 هاافتهی
 را ها نمونه از درصد 56 از شیب ،یشناختتیجمع لیتحل براساس :یشناختتیجمع فیتوص

 61 و دداشتن یکارشناس مدرک انیپاسخگو از درصد 5/61 ،نیهمچن .دادند لیتشک انمرد

 .دنداشت کار ةسابق سال پنج از کمتر درصد
 

                                                            
1. Content Validity Index 
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 یآمار یها نمونه یشناخت تیجمع یها مشخصه. 4 جدول

 درصد تعداد یشناختتیجمع یرهایمتغ

 تیجنس
 5/43 87 زن

 5/56 113 مرد

 التیتحص

 7 14 پلمید فوق و پلمید
 5/61 123 یکارشناس

 5/30 61 ارشد یکارشناس
 1 2 یدکتر

 سن

 54 108 سال 30 ریز
 5/44 89 سال 39 تا 30 نیب
 5/1 3 سال 49 تا 40 نیب

 0 0 سال 50 یباال

 تیفعال سابقة

 61 122 سال 5 ریز
5-9 52 26 
10-14 20 10 
15-19 6 3 

 0 0 سال 20 یباال

 

 کیترناپارام آزمون از ها،عامل از آمدهدستبه یهانمره بودننرمال آزمون یبرا

 استانداردها انحراف و نیانگیم همراهبه آن جینتا که شد استفاده رنوفیاسم -کولموگروف

 ق،یتحق یرهایمتغ انیم از. دیآ یم 5 جدول در پژوهش یفرع و یاصل یرهایمتغ یبرا

 شروع به لیتما و ینیب خوش سطح و دارد را نیانگیم نیباالتر ازحد شیب  نفس اعتمادبه

 آزمون یمعنادار سطح نکهیا به توجه با. است باالتر 3 نیانگیم عدد از زین نهنوآورا یها تیفعال

 و شود یم دییتأ ها پاسخ عیتوز بودننرمال است، 05/0 از باالتر رنوفیاسم -کولموگروف

 روابط سنجش یبرا ،یساختار معادالت یسازمدل مانند کیپارامتر یها آزمون از توان یم

 .کرد هاستفاد رهایمتغ انیم
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 رنوفیاسم -کولموگروف آزمون جینتا و استاندارد انحراف ن،یانگیم. 5 جدول

 رنوفیاسم -کولموگروف آزمون یمعنادار سطح اریمع انحراف نیانگیم رهایمتغ

 478/0 59/0 03/4 ازحد شیب  نفس اعتمادبه
 438/0 39/0 26/3 ینیب خوش

 456/0 53/0 68/2 خطر از ادراک
 137/0 59/0 65/3 هنوآوران تیفعال شروع

 
 پژوهش یساختار مدل

 یمعادالت ساختار یسازر شده بودند، از مدلکذ ها هیه در فرضک یعل ةرابطسنجش  منظور به
 2م، نسبت ک 2ر است اگر مقدار کذ انیشاشود. یاستفاده م LISREL 8.80افزار  نرم کمک به

 (AGFA) و (GFI) زیو ن 08/0از  تر کوچک (RMSEA)، 3از  تر کوچک (df) یآزاد ةبه درج
ز اگر از ین tر یمقاد دارد. یمناسبجه گرفت مدل، برازش ینت توان یمباشند،  9/0از  تر بزرگ

 دار خواهند بود.یمعندرصد  95نان یباشند، در سطح اطم تر کوچک -96/1ا از ی تر بزرگ 96/1
 .است آمده 3 و 2 یها شکل و 6 جدول در قیتحق یساختار مدل یاجرا و برآورد جینتا 

شود، چرا ید مییها تأمناسب مدل ی، اعتبار و برازندگشود یممشاهده  6 جدوله در کطور همان
مدل که حکم  P-value نیهمچناست.  3در مدل کمتر از  یآزاد ةدرجدو به  یاکه نسبت ک

از  زین RMSEو  است 05/0 از تر کوچکدارد،  ریمس لیتحل آزمون در را یدار یمعنسطح 
به AGFIو  CFI ، NFI، GFIریمدل، مقاد یها یخروج طبق ،تینهادراست.  تر کوچک 05/0
 نیا درصدند. مجموع 90 قبول قابلاز سطح  ترکه باال است 91/0 و 92/0، 91/0، 94/0 بیترت

 .است قیتحق یساختار مدل مناسب یبرازندگ انگریبط یشرا
 

 قیتحق یساختار مدل برازش یها شاخص. 6 جدول
 جهینت مدل در زانیم مدل برازنده است؟ یچه زمان نام آزمون فیرد

1 χ2 .2160 معنادار باشد، sig < 0.05 برازنده مدل 
3 GFI  92/0 باشد. 9/0از  تر بزرگ ایبرابر  برازنده 
4 AGFI  89/0 باشد. 9/0از  تر بزرگ ایبرابر  برازنده باًیتقر 
5 RMSE برازنده 08/0 باشد. 1/0از  تر کوچک 
6 NFI برازنده 91/0 باشد. 9/0از  تر بزرگ 
7 CFI برازنده 93/0 باشد. 9/0از  تر بزرگ 
 استیپا ابزار 94/0 .باشد 70/0 از باالتر کرونباخ یآلفا 8
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 را یساختار مدل ،3 شکل و استاندارد نیتخم حالت در را قیتحق یساختار مدل 2 شکل

. دنده یم نشان قیتحق یکل روابط یبرا را t مقدار و بیضرا ،7 جدول و یمعنادار حالت در

 صورتبه ینیب خوش و ازحد شیب  نفس اعتمادبه که دهند یم نشان مدل بیضرا ،2 شکل مطابق

 نفس اعتمادبه درمورد م،یمستق ریتأث نیا و دارند ریتأث نوآورانه یهاتیفعال شروع بر میمستق

 یهاتیفعال شروع بر مستقل یرهایمتغ ریتأث از یبخش ،حال نیا با. است شتریب اریبس ،ازحد شیب 

 .ردیگ یم صورت خطر از ادراک یانجیم ریمتغ قیطر از نوآورانه

 

 
 بیضرا نیتخم حالت در قیتحق یساختار مدل. 2 شکل

 

    

 یمعنادار حالت در قیتحق یساختار مدل. 3 شکل

 

 

 یهاتیفعال شروع
 نوآورانه

19/0- 

 ازحدشیب نفس به اعتماد

27/0- 

 ینیبخوش

28/0 

57/0 

20/0- 
 سکیر از ادراک

 یهاتیفعال شروع

 نوآورانه

17/9 

 ازحدشیب نفس به اعتماد

74/11 

 ینیبخوش

08/4 

99/8 

42/3 
 سکیر از ادراک



1394پاییز ، 3 شماره ،8 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      544  

 نکردندییتأ ای دییتأ جینتا و t ریقادم ر،یمس بیضرا ق،یتحق ةشدآزمون مدل به توجه با

 دهد،یم نشان جدول نیا کهگونه همان .دوش یم گزارش 7 جدول در شده ینیب شیپ یرهایمس

 بازة از خارج آن t ارزش رایز شد، دییتأ قیتحق یرهایمتغ انیم شدهفیتعر یعل روابط تمام

 .بود [-96/1 و 96/1]
 

 قیتحق یاه هیفرض یبرا t مقدار و بیضرا .7 جدول

 هیفرض جةینت t مقدار ریمس بیضر هاهیفرض فیرد

1 
 –ازحد شیب  نفس اعتمادبه

 نوآورانه یها تیفعال شروع
 دییتأ 99/8 57/0

2 
 -ازحد شیب  نفس اعتمادبه

 خطر از ادراک
 دییتأ 17/9 -19/0

3 
 -ینیب خوش

 خطر از ادراک
 دییتأ 74/11 -27/0

4 
 –ینیب خوش

 نوآورانه تیفعال شروع
 دییتأ 08/4 28/0

5 
 –خطر از ادراک

 نوآورانه تیفعال شروع
 دییتأ 42/3 -20/0

 

 را وابسته ریمتغ بر مستقل یرهایمتغ از کیهر میرمستقیغ و میمستق یرهایتأث توان یم اکنون

به ریمتغ یکل اثر ،ها آن مجموع از که دارد میرمستقیغ و میمستق اثر دو ریمتغ هر .کرد محاسبه

 در وابسته ریمتغ به دنیرس تا ریمس بیضرا م،یرمستقیغ یرهایتأث محاسبة یبرا. دیآ یم دست

 ریمتغ بر متعدد یرهایمس قیطر از یریمتغ هر است ممکن هکآنجا از. شوند یم ضرب گریدکی

 هم با ریمتغ آن متعدد یرهایمس م،یرمستقیغ یرهایتأث لک محاسبة یبرا بگذارد، ریتأث وابسته

 یها تیفعال شروع بر قیتحق مستقل یرهایمتغ یکل و میرمستقیغ م،یمستق آثار .شوند یم جمع

 یرهایمتغ نیمؤثرتر جدول، نیا یها داده براساس. است شده منعکس 7 جدول در نوآورانه

 ،ازحد شیب  نفس اعتمادبه: از اند عبارت بیترتبه نوآورانه یها تیفعال شروع بر یانجیم و مستقل

 .خطر از ادراک و ینیب خوش
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 نوآورانه یها تیفعال شروع بر قیتحق یانجیم و مستقل یرهایمتغ یرهایتأث .8 جدول

 یکل ریتأث میرمستقیغ ریتأث میمستق ریتأث یانجیم و مستقل یرهایمتغ

 61/0 04/0 57/0 ازحد شیب  نفس اعتمادبه
 31/0 05/0 28/0 ینیب خوش

 -204/0 0 -20/0 خطر از ادراک

 

 یریگجهینت و بحث
 قاتیتحق در شده ارائه یها مدل سةیمقا و مختلف منابع از یریگ بهره با حاضر، قیتحق رد 

 یبرا یمدل ،(2014) همکاران و هرزو  (2013) نویو مار نسونیمدل راب دو ژهیو به ن،یشیپ

 به میتصم بر ینیب خوش و ازحد شیب  نفس اعتمادبه میرمستقیغ و میمستق یرهایتأث یریگ اندازه

 نفساعتمادبه ریتأث ق،یتحق نیا جینتا براساس. شد آزمون و ارائه نوآورانه، یها تیفعال شروع

 از ادراک یانجیم نقش با نوآورانه یها تیفعال شروع به میتصم بر ینیب خوش و ازحد شیب

 شروع بر ازحد شیب  نفس اعتمادبه میمستق ریتأث ،نیا وجود  با .شد دییتأ کامل صورتبه ،خطر

 .است بوده مدل میرمستقیغ و میمستق روابط ریسا از شیب وآورانه،ن یها تیفعال

 و ازحد شیب  نفس اعتمادبه ةرابط کند یم انیب (2014) همکاران و هرز پژوهش جینتا 

 استفاده ازحد شیب  نفس اعتمادبه یریگ اندازه یبرا که دارد یبستگ ییها شاخص به ،ینیکارآفر

 ،یفرد یها یژگیو یابیارز جمله از شاخص چند با ،حاضر قیتحق در ریمتغ نیا. شود یم

. است شده دهیسنج نامطلوب یدادهایرو کنترل ییتوانا و رو  شیپ ةندیآ ةدربار مثبت قضاوت

 یها ییتوانا به یشناخت تعصب سبب ،ازحد شیب  نفس اعتمادبه کند یم انیب قیتحق یها افتهی

 صورت در یحت که کند یم جادیا نیکارآفر در را اعتقاد نیا که ینحو به ،شود یم یشخص

 نیشیپ مطالعات یبرخ در نکهیا با .دارد را تیموقع کنترل ییاتوان ،یطیمح نامطمئن طیشرا بروز

 بر یادیز ریتأث ازحد شیب  نفس اعتمادبه ،(2011) مکوئهیس و گاالسو و (2006) کهامیو مانند

 رابطه آزمون یبرا یشیآزما یها شرو از مطالعات نیا شتریب است، داشته ینیکارآفر و ینوآور

 .دارد یاساس تفاوت قیتحق نیا در شده استفاده یهمبستگ روش با که اند کرده استفاده

 یها تیفعال شروع به میتصم بر آن ریتأث که است یگرید یشناخت تعصب ،ینیب خوش 



1394پاییز ، 3 شماره ،8 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      546  

 نیبهتر وقوع ظارانت مانند ییها هیگو و ها شاخص نکهیا به توجه با البته. شد دییتأ نانهیکارآفر

 ینیبخوش سنجش یبرا ،جذاب یها فرصت به ادیز اقیاشت و نانیاطم عدم طیشرا در احتمال

 یشناخت روان یمنف بار یدارا ازحد شیب  نفس اعتمادبه ةانداز به ریمتغ نیا است، هشد استفاده

 راه، نیا در و است یادراک نانیاطم عدم بر غلبه ازمندین نوآورانه یها تیفعال شروع. ستین

 رفتار ،اهداف به یابیدست به نانیاطم جادیا با و دادهایرو مثبت یها جنبه بر تمرکز با ینیب خوش

 (& Fraser است هشد دییتأ نیشیپ قاتیتحق از یاریبس در افتهی نیا .زاندیانگ یبرم را نوآورانه

(Greene, 2006; Trevelyan, 2008; Dawson, 2012 در ینیب خوش قشن از زین ینظر یمبان و 

 .کندیم یبانیپشت ینیکارآفر شروع

 نقش و ریمتغ نیا بر یشناخت تعصبات ریتأث انگریب ،خطر از ادراک یانجیم نقش دییتأ 

 و نیتکیس یها پژوهش جینتا با افتهی نیا که است نوآورانه یها تیفعال شروع بر خطر از ادراک

 مؤثر خطر از ادراک در را یشناخت اتتعصب ( که2002)و همکاران  که و( 1995) گارت نیو

 :ردیگ یم انجام یمنف معنادار ریتأث دو لةیوس به یانجیم نقش نیا البته. دارد یهمخوان اند، دانسته

 شروع به میتصم بر خطر از ادراک ریتأث. 2 ؛خطر از ادراک بر یشناخت تعصبات ریتأث. 1

 نانهیکارآفر تیفعال بر خطر از ادراک ریثتأ ،یستمیس یها ییایپو نگاه از. نوآورانه یها تیفعال

 جادیا مثبت بازخور ةحلق کی است، زوج و دو عدد آن یمنف روابط تعداد آنکه علتبه

 کاهش سبب ،یادراک تیموفق احتمال شیافزا با ،ینیب خوش و ازحد شیب  نفس اعتمادبه. کند یم

 اقیاشت کنند، یم درک را یکمتر خطر که یافراد درادامه،. شود یم افراد در خطر از ادراک

 کند یم انیب بازخور ةحلق نیا .دهند یم نشان خود از نوآورانه تیفعال شروع یبرا یشتریب

 با که یدرصورت افراد، ریسا مانند احتماالً و ستندین یریخطرپذ افراد لزوماً ،نانیکارآفر

 از را نانیکارآفر آنچه .کنندینم آغاز را نانهیکارآفر تیفعال ،شوند رو روبه یجد یا همخاطر

 در نانیکارآفر اگر ،گرید عبارت به ؛است خطر از تر نییپا درک کند، یم جدا نانیرکارآفریغ

 .کنند ینم درک را خطر از سطح همان رند،یبگ قرار افراد ریسا با مشابه کامالً یطیشرا
 

 شنهادهایپ
 :شود یم ارائه ریز یشنهادهایپ ق،یتحق در شده استفاده یها شاخص براساس
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 مثبت یها جنبه است، یادیز ابهام یدارا نانیکارآفر یریگ میتصم یفضا کهیزمان .1

 عمل نوآورانه یها تیفعال ةکنند تیتقو عنوان به ازحد شیب  نفس اعتمادبه و ینیبخوش

 یبرخ بر ینیکارآفر تیتقو یبرا شود یم شنهادیپ ق،یتحق نیا یها شاخص طبق. کند یم

. شود هیتک نامطلوب یدادهایرو کنترل ییتوانا مانند یشناخت صباتتع مثبت یها جنبه

 توسعة یمش خط عنوان به یتجار جامعة در نفس اعتمادبه و ینیبخوش ةیروح قیتزر

 .شود دنبال یمحل و یمل سطح در ینیکارآفر

 مانند یتیشخص یها یژگیو بر دیتأک بریمبن ینیکارآفر در جیرا انیجر برخالف. 2

 اساس،نیبرا. است سکیر از ادراک یباال تیاهم انگریب مطالعه نیا جینتا ،یریپذ سکیر

 بر توان یم بلکه بود، ادیز یریپذ سکیر با یافراد دنبالبه دینبا حتماً ینیکارآفر توسعة یبرا

 که کرد تمرکز رو  شیپ ندةیآ و خود یها ییتوانا دربارة فرد مثبت یابیارز مانند یعوامل

 .دهند یم کاهش نانیاطمعدم طیشرا در ار سکیر از ادراک

 را زیآم هرمخاط یریگ میتصم به لیتما سک،یر از ادراک کاهش با یشناخت تعصبات. 3

 یانداز راه از پس یواقع یها سکیر گرفتن دهیناد با است ممکن اما دهد، یم شیافزا

. کنند شتریب را شکست احتمال و نجامدیب میتصم تیفیک کاهش به ،وکار کسب

 قیدق لیوتحل هیتجز مانند ییها کننده لیتعد با دیبا ینیب خوش و نفس اعتمادبه ،جهیرنتد

 ریغام یماتیتصم به تا شود همراه 1هاخوان مخالف از استفاده و یخارج و یداخل عوامل

 .نشود منجر یاقتصاد منطق با

 یآت قاتیتحق یبرا موضوع چند به توجه حاضر، قیتحق یپژوهش ریمس نةیزم در 

 در که است هشد مطالعه یشناخت تعصب دو فقط مطالعه نیا در نکهیا نخست. ستراهگشا

 اثر و یخودخدمت تعصب ،کنترل توهم مانند یشناخت تعصبات ریسا ریتأث توان یم یآت قاتیتحق

 نیا در لیتحل نکه،یا دوم. ردک یبررس نوآورانه یها تیفعال شروع بر را انتظارات و تجربه

 یطیمح ییایپو مانند یعوامل درنظرگرفتن. است گرفته صورت فرد سطح براساس مطالعه،

 .کند کمک ینیکارآفر و یشناخت تعصبات ةرابط تر مناسب نییتب به تواند یم

  

                                                            
1. devil’s advocacy 
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