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 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت5930/50/22 :؛ تاریخ پذیرش)5930/53/51 :

چکیده
با توجه به تأکید متون نظری کارآفرینی بر سرمایة اجتماعی و سوگیری شناختی بهطور مجزا ،این پژوهش بهه دناهات ترکیهو دو جریهان
پژوهشی با دو رویکرد است که شامل رویکرد جامعهشناختی ،که صرفاً بر نقش سرمایة اجتماعی بر تصهمی بهه شهروس ک هووکارههای
مخاطرهآمیز جدید تأکید میکند ،و رویکرد شناختی ،که صرفاً به تایین نقش سوگیری شناختی در این زمینه مهیپهردازد .بنهابراین ،ههد
این پژوهش پرکردن شکا مربوط به نقش سرمایة اجتماعی بر سوگیری شناختی و بالطاع تصمی به شروس ک ووکارهای مخاطرهآمیهز
جدید ،با بهکارگیری نظریة شناخت اجتماعی است .دادههای این تحقیق از نمونهای  259نفری از دانشجویان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه
تهران که به شیوة تصادفی طاقهای انتخاب شدند ،گردآوری شده و با روش مدتسازی معادالت ساختاری با نرمافزار لیهزرت آزمهون شهد.
روابط میانجی مدت نیز با روش بوتاسترپ بررسی شد .ابزار اصلی گردآوری دادههای تحقیق پرسشنامه است .برای بررسهی روایهی ابهزار
پژوهش روایی محتوا و روایی سازه ،و برای بررسی پایایی آن ضریو آلفای کرونااخ بههکهار گرفتهه شهد .ایهن پهژوهش از لحهاد ههد
کاربردی ،و از نظر روش گردآوری دادهها کمی و توصیفی -هما تگی است .یافتههای پژوهش نشان داد سرمایة اجتمهاعی (حفهرهههای
ساختاری ،اعتماد ،روابط قوی ،و زبان و کدهای مشترک) بر تصمی دانشجویان به شروس ک ووکارهای مخاطرهآمیز جدید تأثیر م هتقی
و مثاتی میگذارد .همچنین ،سرمایة اجتماعی از طریق متغیهر میهانجی سهوگیری شهناختی بههطهور غیرم هتقی بهر تصهمی بهه شهروس
ک ووکارهای مخاطرهآمیز جدید تأثیر میگذارد.

کلیدواژگان
تصمی گیری ،سرمایة اجتماعی ،سوگیری شناختی ،ک ووکارهای مخاطرهآمیز جدید.
 نویسندة مسئول ،رایانامهrezak_5@yahoo.com :
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مقدمه
از دیدگاه محققان یکی از زیرمجموعههای بسیار مهم کارآفرینی ایجاد کسبوکارهای مخاطرهآمیز
جدیدد اسد

( Hindle & Al- Shanfari, 2011; Bhave, 1994; Gartner, 1985, 2007; Davidsson,

 .)2009این کسب وکارها به دالیلی از جمله خلق ارزش جدیدد و ححریدر ر دد از طریدق آوردن
ایدههای جدید به بازار ،دارابودن فناوریهای جدید ،روشهدای کسدبوکدار جدیدد ،ایجداد بدازار
جدید ،و حغییر در سداخاار ندن

از کسدبوکارهدای م مدول مامدایز ددهاندد

 .)Shanfari, 2011, p.19علیرغم ارزش اقاصادی مشخص و اهمی

( Hindle & Al-

کسبوکار مخاطرهآمیز جدید،

منشأ آن چندان آ کار نبوده و از رویکردهای گوناگونی به این موضوع پرداخاده دده اسد  .دی
کارولیس و ساپاریاو ( )6002بر مبنای نظریة ناخ

اجاماعی اذعان کردند ایجاد کسدبوکارهدای

مخاطرهآمیز جدید نایجة حأثیر ماقابل سرمایة اجاماعی و سوگیری ناخای خاص کارآفرینان اس .
در واقع ،از دیدگاه آنها هم ناخ
بااهمی

فدردی و هدم سدرمایة اجامداعی در درک رفادار کارآفرینانده

اس  .آنها بیان کردهاند با حوجه به اینکه رویکردهای جام ه ناخای و دناخای بدهطدور

مجزا نقش سرمایة اجاماعی و سوگیری ناخای را بر حصمیم به ایجداد کسدبوکدار مخداطرهآمیدز
جدید حبیین کردهاند ،بنابراین ،کافی در ماون نظری در ارحباط با بدهکدارگیری رویکدردی حرکیبدی
(جام ه ناخای  -ناخای) مبنی بر چگونگی حأثیر سرمایة اجاماعی بر سدوگیری دناخای افدراد و
بالطبع حصمیم آنها به ایجاد کسب وکار مخداطرهآمیدز وجدود دارد .بندابراین ،پرسدش اندلی ایدن
پژوهش آن اس

که چگونه سرمایة اجاماعی و سوگیری ناخای حصدمیم بده ایجداد کسدبوکدار

مخاطرهآمیز جدید را ماأثر میکنند؟
بیان مسئله
با اینکه دربارة اهمی

ایجاد کسبوکار مخاطرهآمیز جدید اجماع عمومی وجود دارد ،دربارة منشدأ
1. Most important subsets
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و حمایل به روع این گونه کسبوکارها ،دیدگاههای بسیار مافداوحی وجدود دارد .مادون نظدری و
حجربی گسداردهای ایدن پرسدش را مطدر مدیکنندد کده چدرا برخدی افدراد قدادر بده راهانددازی
کسدبوکارهدای مخداطرهآمیدز جدیدد هسداند (

Simon et al., 2000; Kollinger et al., 2005; De

Carolis et al., 2009; Robinson & Marino, 2013; Kannadhassan et al., 2014; Butt et al.,
 ،)2015در حالی که برخی دیگر حوان این کار را ندارند .بخش عمدهای از ماون نظدری موجدود در

این زمینه ،به نقش نفات خصیای و عوامل جم ی
یافاهها مبهم اس

(

ناخای ا اره کردهاند .با این حال ،ناایج این

Brockhaus & Horowitz,1986; Low & MacMillan, 1988; Shaver & Scott,

.)1991
بهعالوه ،یر جریان پژوهشی که مربوط به دیدگاههای محققان جام ه ناخای اس  ،بدر نقدش
ح یینکنندة سرمایة اجاماعی بر حصمیم به روع کسبوکارهای مخداطرهآمیدز جدیدد حأکیدد کدرده
اسد

(

& Aldrich & Zimmer, 1986; Myint et al., 2005; Liao & Welsch et al., 2005; Han

 .)McKelvey, 2008; Moyes et al., 2015از جملده لیدو و ولدش ( ،)6002حدأثیر اب داد سداخااری،
رابطهای و ناخای سرمایة اجاماعی بر حصمیم به روع کسدبوکارهدای مخداطرهآمیدز جدیدد را
بررسی کردند .از سوی دیگر ،پژوهشهایی با رویکرد ناخای بر نقش سوگیری ناخای بر ادراک
کمار کارآفرینان از ریسر و حأثیر این کاهش ریسر بر حمایل به روع کسدبوکدار مخداطرهآمیدز
حأکید کرده اند .دی کارولیس و همکاران ( )6002با بهکارگیری نظریة دناخ

اجامداعی م اقدندد

حصمیم به روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید ،نایجة ح امل سرمایة اجاماعی بهویژه بکههای
اجاماعی کارآفرینان و سوگیری ناخای اس  .براساس دیدگاه آنها ،سوگیری دناخای بدهخدوبی
قادر به حبیین چرایی حأثیر باالی سرمایة اجاماعی بر حصمیم به ایجاد کسبوکارهدای مخداطرهآمیدز
جدید اس .
ایجاد کسب وکار مخاطره آمیز جدید نشاندهندة یر اناخاب مرحبط با مسیر حرفهای یدا دغلی
برای دانشجویان اسد
غیرکارآفرینانه دس

( ،)Koellinger et al., 2007کده احامداال میدان گزیندههدای کارآفرینانده یدا
به اناخاب میزنند .بنابراین ،در ارحباط با عوامل مؤثر بر اناخاب مسیر حرفهای

کارآفرینانه ،میحدوان گفد

سدرمایة اجامداعی حواندایی دانشدجویان را بدرای دروع کسدبوکدار
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مخاطرهآمیز از طریق دریاف

حمای های اطالعاحی ،عاطفی ،و دسارسی بده مندابع ماندوع افدزایش

میدهد ( .)Liao & Welsch, 2005; Robinson & Marino, 2015همچنین ،سدوگیریهدای دناخای
بر باور و حمایل آنها برای قصد روع کسبوکار مخاطرهآمیز بسیار حأثیرگداار اسد

(

Simon et

.)al., 2000
سرمایة اجاماعی نقشی مهم در ایجاد کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدیدد دارد ،زیدرا کدارآفرینی
فرایندی اجاماعی – اقاصادی و ماکی بر باف
سرمایة اجاماعی بر ماهی

اجاماعی اس  .در واقع ،وجود یا فقددان ،و دکل

کسبوکار حأثیر میگاارد ( .)Anderson & Miller, 2003, pp.2-3لیدو و

ولش ( )6002مطال ات انجامگرفاه بر روی حولد کسبوکارها را به سه دساه حقسدیم کدردهاندد در
دساة دوم که مربوط به فرایند بوده و دربرگیرندة رویدادهایی اس

که به راهاندازی کسبوکارهای

مخاطرهآمیز جدید مناهی می ود ،سرمایة اجاماعی را بساری مناسب برای خلدق و حسدهیم داندش
دانساه ،و آن را عاملی ح یینکننده در حصمیم به راهاندازی کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید قلمداد
کددردهانددد

(& Welsch, 2005, p.348

 .)Liaoاز دیدددگاه دیکددارولیس و همکدداران ( )6002و

دی کارولیس و ساپاریاو ( ،)6002در حالی که بهنراح

حأکید ده سرمایة اجاماعی محرکی برای

ایجاد کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید اس  ،در ماون نظری کافی در رابطه بدا چگدونگی حدأثیر
سرمایة اجاماعی بر سوگیری دناخای افدراد و بدالطبع حصدمیم آنهدا بده ایجداد کسدبوکارهدای
که بر مبنای نظریة دناخ

مخاطره آمیز جدید وجود دارد .بنابراین ،این پژوهش به دنبال آن اس

اجاماعی نشان دهدد چگونده سدرمایة اجامداعی و سدوگیری دناخای ،حصدمیمگیدری بده دروع
کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید را حح

حأثیر قرار میدهند؟

مبانی نظری و پیشینة پژوهش
سرمایة اجتماعی و تصمیم به شروع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید

دانشمندان علوم اجاماعی دو دکل سدرمایة اجامداعی را حوندی

کدردهاندد :سدرمایة اجامداعی
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«پیونددهنده»  ،و سرمایة اجاماعی «ماصلکنندده» .6رویکدرد سدرمایة اجامداعی پیونددهندده ،حدأثیر
روابط داخلی یر جمع و حداوم روابط بکة درون یر جمع را بررسی میکند (

Alder & Kwon,

 .)2002; Leanna & Van Buaren, 1999رویکرد سرمایة اجاماعی ماصلکنندده ،بدر افدراد و روابدط
بکهای آنها حأکید میکند ( .)Adler & Kwon, 2002; Burt, 1997این رویکرد بر روابط اجامداعی
خارجی افراد ،و اینکه چگونه سرمایة اجاماعی بهعنوان منب ی در راساای منافع خصی و در واقع،
موفقی

افراد بهکار گرفاه می ود ،حأکید کرده اسد

چگونه کارآفرینان از بکه و ارحباطات برای مزی

( .)Adler & Kwon, 2002همراسداا بدا اینکده
رقدابای بهدره مدیبرندد (

Aldrich & Zimmer,

 ،)1986این مقاله رویکرد ماصلکنندة سرمایة اجاماعی را احخاذ کرده اس  ،بهطدوری کده سدرمایة
اجاماعی از طریق ارحباطات خارجی افراد آ کار می ود.
در حالی که در گا اه محققان سرمایة اجاماعی را بهعنوان مفهومی حدرب ددی مدورد مطال ده
قرار میدادند (از جمله  ،)Burt, 1992; Coleman, 1988; Walker et al., 1997اخیرا محققان بهطدور
فزاینده رویکدردی چندب ددی از سدرمایة اجامداعی را احخداذ کدردهاندد (از جملده
1998

 .)Nahapiet & Ghoshal,در این مقاله سه ب د سرمایة اجاماعی مطر

;Lesser, 2000

ده حوسط ناهاپید

و

گو ال ( ) 221را اقاباس کردهایم ،امل ب د ساخااری ،ب د رابطهای و ب د ناخای.
بعد ساختاری :به الگدوی کلدی ارحباطدات میدان بدازیگران در سداخاار دبکه ا داره مدیکندد
( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998موق ی ها درون بکه بسیار اهمی
مامایز به اطالعات می ود

(1992

دارند ،زیرا موجب دسارسدی

 .)Burt,برای نمونده بدرت ( ) 226اسدادالل کدرد هنگدامی کده

خو ههای مافاوحی از بازیگران وابساه ،ارحباطات اندکی با یکددیگر دارندد ،حفدرههدای سداخااری
پدید میآید .بنابراین ،برخی افراد در مرکز قرار گرفاده و بدهعندوان پلدی بدرای مندابع و اطالعدات
(غیرزائد) عمل میکنند .سرمایة ساخااری اساسا ظرفید
اطالعات ،منابع و حمای

و امکدان دسارسدی کارآفریندان نوپدا بده

را فراهم میکند که در حصمیم به روع کسبوکار مخاطرهآمیدز حیداحی
1. Bonding
2. Binding
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اس  .در واقع ،فردی که در موق ی

مرکزی یر بکه قرار دارد ،بده احامدال زیداد فرند هدای

کسبوکار را حشخیص داده ،و به منابع ضروری دسارسی پیدا کرده اس  ،بندابراین مجموعدهای از
ف الی ها را که به ایجاد کسبوکار مخاطرهآمیز جدید منجر می ود ،آغداز خواهدد کدرد

( & Liao

.)Welsch, 2005, p.349
بعد رابطهای :این ب د بر ماهی

روابط خصی که میان افراد خاص حوسد ه مدییابدد ،داللد

دارد ( )Nahapiet & Ghoshal, 1998که به نورت روابط «قوی» در مقابل روابط «ض ی » نمایدان
ده اس  .روابط قوی ضدمن حسدهیل جریدان اطالعدات مناسدب
 ،)2000موجب اناقال دانش ضمنی می ود

(1996

( Gulati, 1998; Rowley et al.,

 .)Uzzi,اعاماد نیز بده اکاسداب مندابع ،حرکیدب

دانش و حبادل منجر می ود .افرادی که درجة باالیی از اعاماد را حوس ه میدهند ،به احامدال زیداد
دانش و اطالعات مناسب ،و دیگدر ا دکال مندابع قابدل دسدارس را در دبکة اجامداعی اکاسداب
خواهند کرد .از دیدگاه لیو و ولش ب د رابطهای سرمایة اجاماعی در حوزة کارآفرینی ،به میزانی که
کارآفرین واق ا حوانایی دریاف

حمای های اطالعاحی ،مادی و عاطفی را در دروع فرایندد ایجداد

کسبو کار مخاطرهآمیز جدید را دارد ،ا اره میکند .سدرمایة رابطدهای فرایندد ایجداد کسدبوکدار
مخاطرهآمیز جدید را از طریق پرورش اعاماد و ارحباطات حسهیل میکند (

Liao & Welsch, 2005,

.)p.350
بعد شناختی :این ب د سرمایة اجاماعی بر مظاهر مشارک ،حفاسیر و سیسامهای م انی مشدارک
میان گروهها دالل

دارد که افراد را درون بکه به ادراک اطالعات و طبقهبندی آنها قادر میکندد

( .)Augoustinos & Walker, 1995زبان و کدهای مشارک که از مهمحرین جنبههدای ب دد دناخای
سرمایة اجاماعی به مار میآید ،حبادل اطالعات ،یادگیری و خلق دانش را حسدهیل مدیکندد و بده
افراد امکان میدهد به حسهیم دانش بپردازند ( .)Grant, 1996; Nonaka, 1994ناایج یافاهها حاکی از
آن اس

نهحنها حمایل کارآفریندان نوپدا بده ایجداد کسدبوکدار را
که ب د ناخای سرمایة اجاماعی 

افزایش میدهد ،بلکه حای حوانایی آنها برای ایجاد کسبوکار جدید را افزایش میدهدد (
.)Welsch, 2005, p.351

& Liao
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سوگیری شناختی و تصمیم به شروع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید

سوگیری ناخای بیانکنندة رو ی اس

که کارآفریندان حفکدر و اسدادالل کدرده ،و حصدمیمگیدری

میکنند ( .)Baron & Markman, 2003, p.43آثار نظری و حجربی اخیر در حدوزة کدارآفرینی ،حدأثیر
ناخ

و فرایندهای حصمیمگیری را برای حبیین رفاار کارآفرینانه (ایجاد کسبوکدار مخداطرهآمیدز

جدید) بررسی کرده اس  .این یافاهها حداکی از آن اسد
موق ی ها را حح

کده سدوگیری دناخای ادراک افدراد از

حأثیر قرار میدهد ( ،)De Carolis et al., 2009, p.531در واقع ،سدبب مدی دود

کارآفرینان موق ی ها را بهطور مافاوت ،حجربه و حفسدیر کنندد ،و ایدن امدر بده ناسدایی و ایجداد
کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید حوسط آنها منجر می ود
اخیدر

(al., 2000

 .)Simon etپدژوهشهدای

(1999; Kollinger, et al., 2005; Robinson & Marino, 2013; Butt, et al., Simon et al.,

 )2015در حوزة کارآفرینی ،سوگیریهای ناخای خاندی را کده ادراک کارآفریندان از ریسدر را
حح

حأثیر قرار میدهد ،ناسایی کردهاند ،آنچه در پژوهشهای مرحبط با حأثیر سرمایة اجاماعی بر

سوگیری ناخای بدانها ا اره ده اس  ،عبدارتاندد از اطمیندان بدیشازحدد  ،حدوهم کنادرل 6و
نمایندگی (.)De Carolis & Saparito, 2006; De Carolis et al., 2009
اطمینان بیشازحد :کس
ناخایِ اطمینان بیشازحد اس

افراد در ناخ
(1990

محدودی هدای دانشدی خدود ،نایجدة سدوگیری

 .)Bazerman,هنگامی که افراد اطمینان بیشازحد به خدود

دارند ،احامال درس بودن فرضیههایشان را بدیشازحدد بدرآورد مدیکنندد و بدر ایدن باورندد کده
اقداماحشان ریسر کمدی دارد ( .)De Carolis & Saparito, 2006, p.45نادایج ححقیقدات نشدان داده
اس

افراد دارای چنین سوگیری ناخای ،ریسر کماری را ادراک میکنند و این امدر بدر حصدمیم

آنها برای دروع کسدبوکارهدای مخداطرهآمیدز جدیدد حدأثیر مدیگداارد

( ;Simon et al., 1999

Kollinger et al., 2005; Robinson & Marino, 2013; Kannadhassan, et al., 2014; Butt et al.,
.)2015
1. Overconfidence
2. Illusion of control
3. Representativeness
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توهم کنترل :به برآورد بدیشازحدد افدراد نسدب

بده میزاندی کده آنهدا مدیحوانندد بدر نادایج

وض ی های خاص حأثیر بگاارند ،ا اره میکند ( .)Duhaime & Schwenk, 1985براساس دواهد،
حوهم کنارل نقشی حیاحی در حصمیم به روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز ایفا مدیکندد ،زیدرا بداور
افراد نسب

به مهارتهایشان برای کنارل نایجة یر کسبوکار ،بر قصدد آنهدا نسدب

بده دروع

کسبوکار مخاطرهآمیز حأثیر میگاارد ( .)Simon et al., 2000, p.118ناایج ححقیقدات حداکی از آن
که افراد با سوگیری ناخای حوهم کنارل ،ریسر کماری را ادراک مدیکنندد و ایدن امدر بدر

اس

حصمیم آنها برای روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدیدد حدأثیر مدیگداارد (

De Carolis et al.,

.)2009; Robinson & Marino, 2013; Kannadhassan et al., 2014; Butt et al., 2015
نمایندگی (اعتقاد به قانون اعداد کوچک) :نمایندگی از این مسئله نا ی می ود که بدا حوجده
به ف الی

افراد در محیط دارای عدم قط ی

و در نایجه احامال پایین جمدعآوری همدة اطالعدات

مورد نیاز ،نرفا ح داد محدودی از منابع اطالعاحی بدرای احخداذ حصدمیم بدهکدار گرفاده مدی دود
( .)Carolis & Saparito, 2006, p.45بنابراین ،با حکیه بر منابع اطالعاحی کمار ،احامدال خدوشبیندی
براساس نمونههای کوچر افزایش مییابد ( .)Simon et al., 1999براساس نادایج ححقیقدات ،افدراد
با سوگیری ناخای نمایندگی با حکیه بر نمونههای کوچر ،ریسر کماری را ادراک میکنند و این
امر بر حصمیم آنها برای روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید

حأثیر میگاارد ( Kollinger et al.,

.)2005; De Carolis et al., 2009; Robinson & Marino, 2013; Butt et al., 2015
سرمایة اجتماعی و سوگیری شناختی

حفرههای ساختاری :این جنبة مهم از ب د ساخااری ،یر زمینة اجاماعی غنی فراهم میکند که بدر
ناخ

حأثیر میگاارد .افرادی که در بکه ای از روابط مانوع درگیرندد ،مدیحوانندد بدهسدرع

بهموقع بر مجموعهای از اطالعات مانوع دسارسدی دا داه با دند

(1997

و

 .)Burt,ایدن ارحباطدات و

دسارسی به منابع اطالعاحی مانوع ،جاب اطالعات و عقاید افراد دربارة سطح دانش خدود در یدر
حوزة م ین را افزایش میدهد ( .)Cohen & Levinthal, 1990در نایجه ،ایدن مجموعدة گسدارده از
اطالعات ممکنه باعث ود کارآفرینان میزان داندش خدود را بدیشازحدد بدرآورد کنندد .بندابراین،
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حفرههای ساخااری سبب ایجاد سوگیری اطمینان بیشازحد خواهد د ،زیدرا موجبدات دسارسدی
افراد به اطالعات را فراهم میکند
کمار احساس عدم قط ی

(1997

 .)Burt,بدین حرحیب ،افراد با حکیه بدر دبکهای از مندابع،

میکنند .از طرف دیگدر ،از آنجدا کده افدراد م اقدد بده حواندایی کنادرل

نا ناخاهها از طریدق موق یاشدان در دبکه و مزایدای اطالعداحی منداج از آن مدیبا دند ،پیگیدری
فرن های جدید برای آنها جاابحر به نظر میرسد (سوگیری حوهم کنارل) (

De Carolis et al.,

.)2009
اعتماد :دربارة با این جنبة مهم ب د رابطهای باید ا اره کرد ناسایی و پیگیری ایدههای جدیدد
پرمخاطره اس

و مسالزم سرمایه گااری قابل حوجهی از لحاظ زمدان ،پدول و دیگدر مندابع اسد .

روع یر کسبوکار مخاطرهآمیز جدید همچنین ،مسالزم اعاماد به دیگدران بدرای کسدب طید
گساردهای از منابع ،اعم از حمای

اجاماعی و عاطفی ،و دارایدیهدای ملمدوس اسد  .بدهعدالوه،

اطالعاحی که از افراد م امد دریاف

ده ،به احامال زیاد دقیق و مرحبط ادراک می ود .این امدر دو

حأثیر بالقوه دارد . :هنگامی که اطالعات از یر گروه مورد اعاماد دریاف
وجود دارد که کارآفرین دقد

می ود ،احامدال کمدی

ایدن اطالعدات را بررسدی کندد ( .)McEvily et al., 2003بندابراین،

منطبقبودن اطالعات بر حقایق بیشازحد برآورد می ود (سوگیری اطمینان بیشازحدد)  .6وقادی
دق

اطالعات دریافای از منبع مورد اعاماد بررسی نمی ود ،کارآفرین بر ح دداد کمادری از مندابع

اطالعاحی حکیه میکند (سوگیری نمایندگی) (.)De Carolis & Saparito, 2006, p.47
روابط قوی :عالوه بر اعاماد ،قدرت روابطِ درون ساخاار بکه عنصری مهم از ب دد رابطدهای
اس

( ،)Nahapiet & Ghoshal, 1998که بهطور مساقیم بر سوگیری نمایندگی حأثیر مدیگداارد .در

حالی که ممکن اس

ح داد کمی از روابط قوی درون بکه وجود دا اه با د ،این روابدط حسدهیم

دانش ضمنی را افزایش میدهد .افرادی که روابط قوی در بکه دارند ،اطالعات غنی ولی با حندوع
کمار را فراهم میکنند .بنابراین ،با حکیه بر منابع اطالعاحی و ارحبداطی کمادر ،احامدال خدوشبیندی
براساس نمونههای کوچر افزایش مییابد .بنابراین ،کارآفرینان با روابط قدوی در دبکه ،احامدال
سوگیری ناخایِ نمایندگی را افزایش میدهند (.)De Carolis & Saparito, 2006, p.47
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زبان و کدهای مشترک :به کارگیری اسانااجهای نظریههای «پدردازش اطالعدات اجامداعی» و
«جاذبة بینفردی» در بکه های اجاماعی ،دالل

دارد بر اینکه زبان و کدهای مشارک ،دیدگاهها ،و

نگرشهای مشابهی را درون بکة کارآفریندان دکل مدیبخشدد .م دانی و ادراک مشدارک مانندد
سازوکاری پیونددهنده بین اعضای بکه برای حسهیم مندابع و داندش عمدل مدیکنندد (
 .)Tsang, 2005واژگان مشارک به افراد امکان میدهد عقاید یا نگرشهدای مخدال

& Inkpen

را در راسداای

حوجیه نظریات خود پاالیه کنند (سوگیری اطمینان بیشازحد) .بهطدور مشدابه ،بدا حکیده بدر م دانی
مشارکِ حوس هیافاه در روابط بکهها ،سوگیری حوهم کنارل افزایش مییابد ،بدین م ندا کده افدراد
م اقدند مهارتهایشان میحواند بر ناایج یر حصمیم حأثیر گداارد

( De Carolis & Saparito, 2006,

.)p.49
پیشینة پژوهش
در جدول برخی از مرحبطحرین مطال ات در زمینة موضوع ححقیق بیان ده اس  .همانطدور کده
مشاهده می ود ،بیشدار ایدن مطال دات حدأثیر سدرمایة اجامداعی و سدوگیری دناخای بدر دروع
کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید را حأیید کردهاند .از نظر رویکردی ،بیشدار مطال دات ،مطدابق بدا
جدول  ،نرفا بر رویکرد ناخای یا جام ده دناخای در حصدمیم بده دروع ایجداد کسدبوکدار
مخاطره آمیز جدید مامرکز بدودهاندد و فقدط دیکدارولیس و همکداران ( )6002و دی کدارولیس و
ساپاریاو ( )6002رویکرد حرکیبی را بهکار گرفاهاند.
ادامة جدول  .1مطالعات و پژوهشهای انجامگرفته در زمینة موضوع تحقیق

پژوهشگران

خالصهای از پژوهش

رویکرد پژوهش

در مقالهای حأثیر سوگیریهای ناخایِ اطمینان بیشازحد و
)Butt et al. (2015

حوهم کنارل بر حصمیم به روع کسبوکار مخاطرهآمیز را

رویکرد ناخای

بررسی کردند.
Robinson & Marino
)(2015

در مقالهای حأثیر اطمینان بیشازحد بر حصمیم به روع
کسبوکار مخاطرهآمیز جدید را بررسی کردند.

رویکرد ناخای
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ادامة جدول  .1مطالعات و پژوهشهای انجامگرفته در زمینة موضوع تحقیق

پژوهشگران
)De Carolis et al. (2009

خالصهای از پژوهش

رویکرد پژوهش

در مقالهای حأثیر اب اد سرمایة اجاماعی بر ایجاد کسبوکارهای

رویکرد حرکیبی

مخاطرهآمیز جدید را با میانجیگری سوگیریهای ناخایِ

جام ه ناخای -

حوهم کنارل و حمایل به ریسر بررسی کردند.

ناخای

در مقالهای حأثیر اب اد سرمایة اجاماعی (حفرههای ساخااری،
De Carolis & Saparito
)(2006

اعاماد ،روابط قوی ،و کدهای مشارک) را بر حصمیم به

رویکرد حرکیبی

بهرهبرداری از فرن های کارآفرینانه با نقش میانجی

جام ه ناخای -

سوگیریهای ناخایِ اطمینان بیشازحد ،حوهم کنارل و

ناخای

نمایندگی بررسی کردند.
در مقالهای حأثیر اب اد سرمایة اجاماعی (ب د ساخااری ،رابطهای
)Liao & Welsch(2005

و ناخای) را بر ایجاد کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید
بررسی کردند.

)Simon et al. (2000

در مقالهای حأثیر اطمینان بیشازحد ،حوهم کنارل و نمایندگی بر
حصمیم به روع کسبوکار مخاطرهآمیز جدید بررسی کردند.

رویکرد
جام ه ناخای

رویکرد ناخای

مدل مفهومی پژوهش
با حوجه به مبانی نظری و پیشینة پژوهش ،و بهویژه با حمرکز بر مدلهای دیکدارولیس و همکداران
( ،)6002دیکارولیس و سداپاریاو ( ،)6002لیدو و ولدش ( ،)6002و سدیمون و همکداران ()6000
چارچوب مفهومی پژوهش در قالب کل حرسیم د .عل

اناخاب مدلهدای سدیمون و لیدو و

ولش ،حبیین عمیق رویکردهای ناخای و جام ه ناخای بهطور مجزا ،و دلیل حمرکز بدر مددلهدای
دی کددارولیس و همکدداران ،پرکددردن ددکاف نظددری مددرحبط بددا بددهکددارگیری رویکددرد حرکیب دیِ
جام ه ناخای – ناخای در حصمیم به ایجاد کسبوکار مخاطرهآمیز جدید بوده اس  .در واقع ،در
ماون نظری موضوع ،بیشار دو رویکرد مجزا در حصمیم به روع ایجاد کسدبوکدار مخداطرهآمیدز
جدید بررسی ده اس  .بنابراین ،ابادا در راساای حبیین رویکرد اول (رویکرد ناخای) ،بدر مددل
سیمون و همکاران ( )6000حمرکز د که آنها سوگیریهای ناخای اطمینان بدیشازحدد ،حدوهم
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کنارل ،و نمایندگی را در این زمینه بررسی کردند .سپس ،برای حبیین رویکرد دوم (جام ه ناخای)،
مدل لیو و ولش ( )6002بررسی د که آنها حأثیر اب داد سداخااری ،رابطدهای و دناخای سدرمایة
اجاماعی را بر ایجاد کسبوکار مخاطرهآمیز بررسی کردند .در ادامده بدا حوجده بده دکاف نظدری
مطر

ده حوسط دی کارولیس و ساپاریاو ( )6002در ارحباط با بهکارگیری رویکرد حرکیبی در ایدن

زمینه ،مدلی نظری در این زمینه حوسط آنها حرسدیم دد کده طبدق آن اب داد سدرمایة اجامداعی و
سوگیریهای ناخای را بررسی کردند ،ولی مدل را آزمون نکردند و در بخش پیشدنهادها ،آزمدون
مدل را به سایر پژوهشگران محول کردند .همچنین ،دیکارولیس و همکاران ( )6002حأثیر سدرمایة
اجاماعی ( بکههای اجاماعی و سرمایة رابطهای) و سوگیری حوهم کنادرل بدر حصدمیم بده ایجداد
کسبوکارهای مخاطرهآمیز را آزمون کردند .با حوجه به موارد مطر
اس

ده ،نوآوری این پدژوهش آن

که در مدل مفهومی ( کل ) رویکردی حرکیبی که در مطال ات پیشین کمار مورد حوجه قرار

گرفاه ،بهکار گرفاه ده اس  .در ضمن با احخاذ رویکرد حرکیبی اب اد جامعحری در زمیندة سدرمایة
اجاماعی و سوگیری ناخای بررسی ده اس  .بهطوری که مثال در بررسی سرمایة اجامداعی بدر
حفرههای ساخااری (ب د ساخااری) ،اعاماد (ب د رابطهای) ،روابط قوی (ب د رابطدهای) ،و زبدان و
کدهای مشارک (ب د ناخای) مامرکز بوده اس .

اطمینان
بیشازحد
حصمیم به روع

.

کسبوکار

ساخااری
اعاماد

حوهم کنارل

مخاطرهآمیز
جدید

حفرههای

نمایندگی
سوگیری ناخای

روابط قوی
زبان و کدهای
مشارک
سرمایة اجاماعی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

تأثیر سرمایة اجتماعی بر تصمیم به شروع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید با نقش میانجی سوگیری شناختی 222  ...

روششناسی تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،و از لحاظ ماهی

و روش حونیفی  -همبساگی اس  .جام دة

آماری این پژوهش دانشدجویان کار ناسدیار دد و دکادری ورودی سدال  26حدا 21

دانشدکدة

کارآفرینی دانشگاه حهران به ح داد  164نفر بود .این جام ه به دالیلی اناخاب د ،اول ،بهکدارگیری
دانشجویان روش قابل قبولی برای درک روابط میان سدوگیریهدای دناخای و حصدمیم بده ایجداد
کسبوکار مخاطرهآمیز جدید اس
مفید اس

(2007

 )Moore & Cain,دوم ،اناخاب دانشجویان به این دلیل

که چون اکثر آنها حجربیات زیادی ندارند ،فرضها و ذهنی

گا اة آنها ،حصمیمشدان

به روع کسبوکار مخاطره آمیز جدید را ماأثر نمیکند ،بنابراین بدرای اجانداب از سدوگیریهدای
قبلی مطلوب اس

( )Shaver & Scott, 1991سوم ،اناخاب محدیط کنادرل ددهای مانندد دانشدگاه

(کالس درس) برای آزمون سوگیریهای ناخای افدراد بسدیار مناسدب اسد

(1995

.)Schwenk,

حجدم نمونده براسدداس فرمدول کدوکران بددرای حجدم جام ده محدددود م دادل  60نفددر ،و روش
نمونهگیری طبقهای حصادفی اس .
60

0/2 0/2
0/2 0/2

6

6

/22

164 /22
162

6

0/2

برای جمدعآوری دادههدای پدژوهش بدهمنظدور طراحدی الگدوی مفهدومی پدژوهش و حددوین
پرسشنامه ،روش کاابخانهای بهکار گرفاه ده اس  .در حدوین پرسشنامة محققساخاه روش دلفدی
اجرا د .بهمنظور بررسی روایی محاوای بخشدی از ابدزار پدژوهش کده محقدقسداخاه بدود ،اباددا
اخص درجة حوافق کلی ( )IRAبرای مناسب
درند و  2درند بهدس
فافی
بهدس

و فافی

پرسشنامه محاسبه د که بهحرحیدب1 ،

آمد .سپس ،سایر اخصهای روایی محاوا محاسبه د که مناسب

کل ابزار ( )S-CVIبهحرحیب 24 ،درندد و  21درندد و جام ید

و

ابدزار نیدز  00درندد

آمد .روایی محاوای بخشی از ابزار پژوهش نیز که اسااندارد بدود ،از طریدق نظدر خبرگدان

حأیید د .در ضمن ،برای حأیید روایی سازه نیز ححلیل عاملی حأییدی با نرمافزار لیزرل اجرا د کده
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ناایج مطلوب آن در کل ( 6بار عاملی مربوط به حأثیر مساقیم مؤلفههای سرمایة اجامداعی بداالی
 0/2اس  ،و همة مقادیر حی باالی  /22اس ) و جدول  ( 1اخصهای برازش مطلدوب هسداند)
مشخص اس .
در جدول  ،6مناب ی که برای طراحی پرسشنامة پژوهش بهکار گرفاه ده اس  ،همدراه ح دداد
گویههای هر ماغیر و ضرایب آلفای کرونباخ آمده اس  .ضرایب آلفای کرونباخ برای همة ماغیرهدا
باالحر از  40درند بوده که مقادیر قابل قبول و مناسبی اس .
جدول  .2منابع استخراج گویهها و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها

عوامل

متغیرها

تعداد گویهها

منابع استخراج

حفرههای ساخااری
سرمایة اجاماعی

0/1

اعاماد

محققساخاه

0/16

روابط قوی

براساس روش دلفی

0/1

کدها و زبان مشارک
سوگیری ناخای

ضریب آلفای کرونباخ

0/42

اطمینان بیشازحد

)Fridman (2007

0/41

حوهم کنارل

)Keh et al. (2002

0/21

نمایندگی

)Keh et al. (2002

0/42

)Robinson & Marino (2013

0/20

حصمیم به روع کسبوکار مخاطرهآمیز جدید

2

یافتههای تحقیق
بددرای بررسددی وجددود همبسدداگی میددان ماغیرهددای ححقیددق بددا حوجدده بدده رحبددهایبددودن مقیدداس
بهکارگرفاه ده ،آزمون حاو – کندال بی اجرا دد .نادایج نشدان داد میدان همدة ماغیرهدای ححقیدق
همبساگی وجود دارد .همچنین ،برای بررسی نرمالبودن دادهها آزمون کولموگروف – اسدمیرنوف
اجرا د که با حوجه به اینکه سطح م نداداری بدرای همدة ماغیرهدا بداالحر از  0/02بدهدسد

آمدد،

نرمالبودن حوزیع دادهها حأیید د.
مدلسازی معادالت ساختاری
ابادا ،برای ارزیابی مدل اندازهگیری ححلیل عاملی حأییدی و برای آزمون فرضیههای ححقیق ححلیدل

تأثیر سرمایة اجتماعی بر تصمیم به شروع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید با نقش میانجی سوگیری شناختی 223  ...

مسیر اجرا د .ایان ذکر اس
آزمون بارحل

قبل از انجامدادن ححلیل عاملی حأییدی ،اخص  KMOمحاسدبه و

انجام گرف

و همانطور که در جدول مالحظه می ود ،اخص  KMOاز مقددار

قابل قبولی برخوردار اس

کوچدرحدر از 0/02

بهدس

و با حوجه به اینکه سطح م ناداری آزمون بارحلد

آمد ،ححلیل عاملی برای ناسایی ساخاار (مدل عاملی) مناسب اس .
جدول  .3نتایج شاخص  KMOو آزمون بارتلت

عوامل

شاخص

KMO

آزمون بارتلت

سرمایة اجاماعی

0/121

0/000

سوگیریهای ناخای

0/126

0/000

حصمیم به ایجاد کسبوکار مخاطرهآمیز جدید

0/14

0/000

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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شکل  .3مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری

همانطور که مشاهده می ود ،بارهای عاملی حاکی از اهمی

رابطة میدان ماغیرهدای آ دکار و

پنهان اس  .بهعبارت دیگر ،بارهای عاملی نشان میدهد ماغیرهای آ دکار بدهطدور مناسدبی ماغیدر
پنهان را سنجیدهاند .طبق نظر آماردانان ،بارهای عاملی کمار  0/ض ی
اس

و باالی  0/2بسیار مطلوب

و نشان میدهد ماغیر پنهان بهدرسای سنجیده دده اسد  .همچندین ،مقددار آمدارة حدی اگدر

بزرگار از  /22یا کوچکار از  - /22با د ،بار عاملی م نادار خواهد بدود (هدومن ، 12 ،ص.)10
در همة اخصها ،بارهای عاملی و مقادیر حی از مقدار بسیار مطلوبی برخوردارندد .نادایج بدرازش
مدل نیز نشان داد اخصهای برازش مدل مفهومی ححقیدق از مقدادیر قابدل قبدولی برخوردارندد،

تأثیر سرمایة اجتماعی بر تصمیم به شروع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید با نقش میانجی سوگیری شناختی 223  ...

بهعبارت دیگر ،مدل مفهومی ححقیق به میدزان مطلدوبی بدرازش یافاده اسد
پژوهش حد قابل قبول براساس نظر وماخر و لومکس ( )60 0مطر

(جددول  .)1در ایدن

ده اس .

جدول  .4برازش مدل مفهومی تحقیق

نام شاخص
)

Chi – Square (df

نسب

مقدار قابل قبول
( ) P-Value >0/02
حداکثر برابر با

RMSEA

کوچکار از 0/

مقدار بهدستآمده برای
مدل مفهومی تحقیق
214/6
( )0/02
/4

0/022

نتیجه
برازندگی قابل قبول مدل
برازندگی قابل قبول و بسیار
مطلوب مدل
برازندگی قابل قبول و مطلوب
مدل

GFI

بزرگار از 0/2

0/22

قابل قبول

AGFI

بزرگار از 0/2

0/24

قابل قبول

0/24

قابل قبول و عالی اس .

0/21

قابل قبول و عالی اس .

CFI

بزرگار از 0/2

0/24

قابل قبول

IFI

بزرگار از 0/2

0/24

قابل قبول

RFI

بزرگار از 0/2

0/21

قابل قبول

SRMR

کمار از 0/02

0/0

NFI

 TLIیا NNFI

بین  0/2حا  0/22قابل قبول
و باالحر از  0/22عالی اس .
بین  0/2حا  0/22قابل قبول
و باالحر از  0/22عالی اس .

قابل قبول (بیانکنندة خطای اندک
مدل و برازش قابل قبول آن)

در آزمون فرضیهها ،همانطور که در جدول  2مشاهده می ود ،از یر طرف ،ضریب مسیر بین
ماغیرها نشاندهندة رابطة مثب

اس

و از طرف دیگر ،با حوجه به اینکه مقددار آمدارة حدی بدیش از

 /22اس  ،همة فرضیهها حأیید ده اس .
1. Schumacker and Lomax

 223

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،3شمارة  ،3پاییز 9315
جدول  .5ضرایب مسیر و مقادیر تی برای روابط میان متغیرها

فرضیه

مسیر علی
حفرههای ساخااری  -حصمیم افراد به روع

ضریب مسیر آمارة تی نتیجة آزمون
0/24

4/ 6

حأیید

0/26

1/16

حأیید

0/22

2/

حأیید

0/22

4/1

حأیید

2

حفرههای ساخااری -اطمینان بیشازحد

0/ 2

2/12

حأیید

2

حفرههای ساخااری -حوهم کنارل

0/11

2/22

حأیید

4

اعاماد به رابطهای بکه  -اطمینان بیشازحد

0/14

2/42

حأیید

1

اعاماد به رابطهای بکه – نمایندگی

0/1

2/1

حأیید

2

روابط قوی در بکه – نمایندگی

0/22

4/44

حأیید

0

زبان و کدهای مشارک  -اطمینان بیشازحد

0/16

2/

حأیید

زبان و کدهای مشارک  -حوهم کنارل

0/ 1

2/12

حأیید

0/

2/16

حأیید

0/ 2

2/12

حأیید

0/

2/ 1

حأیید

کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید
6

اعاماد به رابطهای بکه  -حصمیم افراد به روع
کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید
روابط قوی  -حصمیم افراد به روع کسبوکارهای
مخاطرهآمیز جدید

1

6

زبان و کدهای مشارک  -حصمیم افراد به روع
کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید

اطمینان بیشازحد  -حصمیم افراد به روع
کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید
حوهم کنارل  -حصمیم افراد به روع کسبوکارهای
مخاطرهآمیز جدید

1

نمایندگی  -حصمیم افراد به روع کسبوکارهای
مخاطرهآمیز جدید

ناایج بررسی روابط میانجی مدل نیز با آزمدون بدوتاسدار

در برنامدة  Macroپریچدر و هیدز

( ،)6001در جدول  2نشان داده ده اس  .اندازة اثر غیرمساقیم نمونة پدژوهش بدا عندوان سداون
داده ،اندازة اثر غیرمساقیم ماغیرهای میانجی که از میانگین حوزیع نمونهگیری حانل از بوتاسار
بهدس

آمده اس  ،با عنوان بوت ،اخاالف این دو مقدار با عندوان درجدة اریدب و خطدای م یدار

تأثیر سرمایة اجتماعی بر تصمیم به شروع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید با نقش میانجی سوگیری شناختی 223  ...

حوزیع نمونهگیری بوتاسار

نشان داده ده اس  .بدهعدالوه ،فاندلة اطمیندان  22درندد بدرای

مندرجات جدول  2حاکی از آن اسد

کده بدرای همدة مسدیرها حدد پدایین و حدد بداال ندفر را

دربرنمیگیرد ،بنابراین ،نقش ماغیرهای میانجی حأیید می ود.
جدول  .6نتایج آزمون بوتاسترپ برای مسیرهای غیرمستقیم مدل مفهومی تحقیق

فرضیه

داده

مسیرها

بوت

اریب

خطای
معیار

فاصلة اطمینان
حد پایین

حد باال

حفرههای ساخااری  -حصمیم به
روع کسبوکار از طریق

2

1

0/ 22 0/

0/0062

0/0 22

0/0212

0/0121

اطمینان بیشازحد
حفرههای ساخااری -حصمیم به

2

روع کسبوکار از حوهم کنارل

0/ 122 0/ 122

0/00 2

0/022

0/ 022

0/6 02

اعاماد به رابطهای بکه -
حصمیم به روع کسبوکار از 0/6 20 0/6 22

4

0/0122 -0/00 2

0/ 22

0/ 2

طریق اطمینان بیشازحد
اعاماد به رابطهای بکه -
حصمیم به روع کسبوکار از 0/ 01 0/ 614

1

0/00 4

0/0 21

0/6 6

0/ 224

طریق نمایندگی
روابط قوی در بکه  -حصمیم
به روع کسبوکار از طریق

2

0/ 222 0/ 226

0/0004

0/064

0/0104

0/04

نمایندگی
زبان و کدهای مشارک  -حصمیم
60

به روع کسبوکار از طریق

0/62 1 0/6214

0/02 2 -0/00

0/ 6 1

0/2026

اطمینان بیشازحد
زبان و کدهای مشارک  -حصمیم
6

به روع کسبوکار از طریق

0/0122

0/020

0/0001

0/0 66

0/0222

0/ 2 1

حوهم کنارل

همچنین ،با حوجه به اینکه اعداد م ناداری (آمارههای حی) فقط نح

رابطهها را نشان میدهدد

و دت رابطة میان سازهها را نمیحوان با آنها سنجید ،بنابراین ،برای بررسدی ددت رابطدة میدان
سازهها ضریب ح یین  )R6محاسبه د .مقدار  R6فقدط بدرای سدازههدای درونزای مددل محاسدبه
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می ود و دربارة سازههای برونزا ،مقدار این م یار نفر اس  .طبق محاسبات ،ضریب ح یین حدأثیر
ماغیرهای برونزای سرمایة اجاماعی بر ماغیرهای درونزای اطمینان بدیشازحدد ،حدوهم کنادرل ،و
نمایندگی با بهکارگیری نرمافزار لیزرل بهحرحیب ،برابر با  ،0/ 026 ،0/2121و  0/1141بهدس

آمدد.

ولی بهجای ارائة نرفا یر گزارش کلی برای ماغیر درونزای آخر (حصمیم به ایجداد کسدبوکدار
مخاطرهآمیز) ،و در واقع ،برای حبیین دقیقحر آن برنامة  Macroپریچر و هیز ( )6001بدهکدار گرفاده
د حا حأثیر ماغیرهای برونزا بر ماغیر درونزای حصمیم به ایجاد کسبوکار مخداطرهآمیدز بدهطدور
جداگانه حبیین ود .بنابراین ،ضریب ح یین حأثیر چهار ماغیر برونزای حفرههای ساخااری ،اعاماد،
روابط قوی ،و زبان و کدهای مشارک بر حصمیم به ایجاد کسبوکار مخاطرهآمیز جدید بدا میدانجی
سوگیریهای ناخای ،بهحرحیب برابر با  ،0/2 12 ،0/2121 ،0/22 1و  0/2122بهدس

آمدد .بدرای

حفسیر ضرایب ح یین ،الگوی چین ( ) 221بهکار گرفاه د .طبق این الگو ضریب ح یین کمار 2
درند ،ض ی  2 ،حا

درند ،ماوسط،

حا  24درند ،قدوی ،و بیشدار از  24درندد ،خیلدی

قوی اس  .طبق الگوی یاد ده ،میحوان حفسیر کرد که ماغیرهای بدرونزای سدرمایة اجامداعی بدر
ماغیرهای درونزای اطمینان بیشازحد و نمایندگی حأثیر مثب
درونزای حوهم کنارل حأثیر مثب

قوی و م ندادار دارد ،امدا بدر ماغیدر

و م ناداری ،ولی ماوسط گاا اهاند .بدهعدالوه ،حدأثیر ماغیرهدای

برونزای سرمایة اجامداعی بدر حصدمیم بده ایجداد کسدبوکدار مخداطرهآمیدز جدیدد بدا میدانجی
سوگیریهای ناخای ،مثب

قوی و م نادار بوده اس .

بحث و نتیجه
این پژوهش ،با حوجه به حمرکز نرفِ محققان جام ه ناخای بر نقش ح یینکنندة سرمایة اجامداعی
بر حصمیم به روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید ،و از طرف دیگدر ،حمرکدز خداص محققدان
ناخای بر حبیین نقش سوگیری ناخای بر حصمیم افراد نسب

به روع کسبوکدار مخداطرهآمیدز
1. Chin
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جدید ،و بهویژه با الهام از ححقیقات دیکارولیس و همکداران ( )6002و دیکدارولیس و سداپاریاو
( ،)6002به دنبال بررسی حأثیر ح امل سرمایة اجاماعی و سوگیری ناخای بدر حصدمیم بده دروع
کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید بود.
در این پژوهش ،با حبیین مدلهای طراحی ده در ححقیقات پیشین ،بهویژه مدلهدای سدیمون و
همکاران ( ،)6000لیو و ولش ( ،)6002دیکارولیس و ساپاریاو ( ،)6002دی کارولیس و همکاران
( ،)6002و بات و همکاران ( ،)60 2الگویی برای اندازهگیری اثرات مساقیم و غیرمساقیم سدرمایة
اجاماعی بر حصمیم به روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید با میانجی سوگیری ناخای ارائه و
آزمون د .براساس ناایج این پژوهش ،حأثیر ماغیرهای مساقل حفرههای ساخااری ،اعاماد ،روابدط
قوی ،و زبان و کدهای مشارک بر حصمیم به روع کسبوکارهدای مخداطرهآمیدز جدیدد ،و نقدش
میانجی سوگیری ناخای ،بهطور کامل حأیید د.
ناایج مطال ة لیو و ولش ( ،)6002که با رویکرد جام ه ناخای حأثیر اب اد سرمایة اجاماعی را بر
حصمیم افراد به ایجاد کسبوکارهای مخاطرهآمیز حبیین کردند ،نشان داد ضدمن حدأثیر مثبد

اب داد

سرمایة اجاماعی بر حصمیم به ایجاد کسبوکارهدای مخداطرهآمیدز ،هدی حفداوت م نداداری میدان
کارآفرینان نوپا و غیرکارآفرینان در اب اد مخال

سرمایة اجاماعی وجود ندارد .یافاة این ححقیق بدا

بخش اول پژوهش یاد ده همخوانی دارد .ناایج مطال ة سدیمون و همکداران ( )6000نیدز ،کده بدا
رویکرد ناخای به حبیین حأثیر سوگیریهای ناخای اطمینان بیشازحد ،حوهم کنادرل و نماینددگی
بر حصمیم به روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز پرداخاه بودند ،نشان داد سوگیریهای حوهم کنارل
و نمایندگی بهدلیل اینکه موجب می ود افراد ادراک کماری از ریسر دا اه با ند ،حدأثیری مثبد
بر حصمیم به روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز میگداارد ،ولدی ایدن امدر در ارحبداط بدا اطمیندان
بیشازحد دیده نشد ،که الباه یافاههای این پژوهش ضمن اینکده در دو سدوگیری دناخای حدوهم
کنارل ،و نمایندگی با ناایج پژوهش یاد ده همخوانی دارد ،ولی بر خالف پژوهش یاد ده ،داهد
حأثیر م نادار اطمینان بیشازحد بر حصمیم به روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز نیز بوده اس .
همچنین ،دی کارولیس و همکاران ( ،)6002که با رویکرد حرکیبی جام ده دناخای  -دناخای
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حأثیر سرمایة اجاماعی را بر حصدمیم بده ایجداد کسدبوکارهدای مخداطرهآمیدز جدیدد بدا میدانجی
سوگیریهای ناخای (حوهم کنارل و حمایل به ریسر) حبیین کردند ،نشان دادند سرمایة اجامداعی
حأثیر مساقیم مثبای بر حصمیم به ایجاد کسبوکارهای مخداطرهآمیدز جدیدد مدیگداارد ،همچندین،
سرمایة اجاماعی با میدانجی سدوگیری دناخای ،بده طدور غیرمسداقیم نیدز بدر حصدمیم بده ایجداد
کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید ،حأثیر مثبای دا اه اس  .ناایج یافادههدای ایدن پدژوهش نیدز در
ماغیرهای مشابه ،با یافاههای فوق همخوانی دارد ضمن اینکه محققان در این پدژوهش بدا الهدام از
رویکرد حرکیبی پژوهش یاد ده ،و با بررسی جامعحدر اب داد سدرمایة اجامداعی و اضدافهکدردن دو
سوگیری ناخای اطمینان بیشازحد و نمایندگی که دی کدارولیس و سداپاریاو ( ،)6002و برخدی
محققان دیگر از جمله سیمون و همکاران ( )6000بر نقش پراهمی

آنها حأکید کرده بودند ،نقدش

سرمایة اجاماعی و سوگیری ناخای را بر حصمیم به روع کسدبوکارهدای مخداطرهآمیدز جدیدد
بررسی کردند.
پیشنهادها
براساس ناایج ححقیق ،پیشنهادهای زیر مطر می ود:
 .با حوجه به اینکه در پژوهش حاضر ،حأثیر مثب

اب اد سرمایة اجاماعی بر حصدمیم بده دروع

کسبوکار مخاطرهآمیز جدید حایید د ،و همچنین ،بهحرحیب روابط قدوی ،اعامداد ،زبدان و
کدهای مشارک ،و حفرههای ساخااری بیشارین حأثیر مساقیم را در ایدن زمینده دا داهاندد،
میحوان گف  ،سرمایة رابطهای (روابط قدوی و اعامداد) ،دانشدجویان را از طریدق دریافد
حمای های اطالعاحی ،مادی ،و عاطفی در حصمیم به روع کسبوکار مخاطرهآمیز جدیدد
حوانمند کرده ،و از حأثیرگااری بیشاری برای آنها نسب

به دیگر اب داد سدرمایة اجامداعی،

برخوردار اس  .دانشجویان کارآفرینی از طریق ایجاد روابدط قدوی در سداخاار دبکههدا،
موجبات حسهیم دانش ضمنی در حوزة کسبوکار مورد عالقة خدود را افدزایش داده ،و بدا
فراهمکردن اطالعات غنی (هر چند با حنوع کمار) ،حوانایی آنها برای حصمیمگیدری نسدب
به روع کسبوکار مخاطرهآمیز جدید افزایش مییابد .همچنین ،با وجود محدودی هدایی
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مانند پول ،زمان ،و منابع ،حصمیم به روع کسبوکار مسالزم اعاماد دانشجویان به دیگدران
(از جمله افرادی که با آنها روابط قوی دارند) ،برای کسب طی

گساردهای از منابع اس .

بهعالوه ،واژگان مشارک نیدز حواندایی دانشدجویان بدرای حرکیدب اطالعدات جدیدد بدرای
حصمیمگیری را ارحقا میدهد ،و در نهای  ،حفرههای ساخااری نیدز بدا زمیندهسدازی بدرای
دسارسی سریع و به موقع دانشجویان به منابع و اطالعات مانوع ،در حصمیم آنها نسب

بده

روع کسبوکار مخاطرهآمیز جدید نقشی حیاحی ایفا میکند.
 .6با حوجه به اینکه حأثیر سرمایة اجاماعی بر سوگیری ناخای حأیید د و بهحرحیب حفرههدای
ساخااری ،اعاماد ،زبان و کدهای مشارک ،و روابط قوی بیشدارین حدأثیر غیرمسداقیم را در
این زمینه دا اهاند ،میحوان گف  ،با حوجه به اطمینان پایین موجود در رایط حصمیمگیری
برای ایجاد کسبوکار ،دانشجویان با ارحقای سرمایة اجاماعی خود میحوانندد از جنبدههدای
مثب

سوگیری ناخای ،که بهعنوان محرکی برای روع کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید

عمل میکنند ،بهره ببرند ،بهعنوان نمونة حفدرههدای سداخااری بدا فدراهمکدردن دسارسدی
دانشجویان به منابع و اطالعات مانوع ،عقایدد آنهدا دربدارة سدطح داندش خدود در حدوزة
کسبوکاری جدید را افزایش داده و سبب اطمینان بیشازحدد در آندان مدی دود .در ایدن
رایط دانشجویان با حکیه بر بکهای از منابع ،کمادر احسداس عددم قط ید
حصورِ حوانایی کنارل رویدادهای ندامطلوب ،حصدمیم آنهدا نسدب
مخاطرهآمیز جدید را حح

کدیکنندد ،و

بده دروع کسدبوکدار

حأثیر قرار میدهد .همچنین ،اعاماد دانشجویان بهویژه به کسانی

که با آنها روابط قوی دارند ،سبب می ود با حوجه به کمبود یا نقصدان اطالعدات بدهدلیدل
عدم قط ی  ،بر افراد (موثق) کماری حکیه کرده ،و با فرض منطبقبودن اطالعات آنهدا بدر
حقایق برای روع کسبوکار مخاطرهآمیز جدید حصمیمگیری کنند.
 .با حوجه به اینکه سوگیری ناخای بر حصمیم دانشجویان به روع کسبوکار مخداطرهآمیدز
جدید حأثیر مثب

میگاارد ،میحوان گف  ،سوگیری ناخای دانشجویان کارآفرینی بر نحوة

ادراک و حفسیر اطالعات آنها حأثیر میگاارد ،و سبب مدی دود ریسدر کمادری را ادراک
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کنند .در واقع ،سوگیری ناخای آنهدا باعدث مدی دود خروجدیهدای ندامطلوب و عددم
اطمینانهای همراه با حصمیمهایشان را کماهمی

در نظر بگیرند ،و این امر بر حمایدل آنهدا

به روع کسبو کار مخاطرهآمیز جدید حأثیر مدیگداارد .اگدر چده سدوگیری دناخای بده
دانشجویان کارآفرینی در سازگاری با محدودی های ناخای ان کمر میکند ،گداهی بده
حصمیمهای کمار عقالیی و جامع مناهدی مدی دود ،و ایدن امدر احامدال کسد

پدس از

راهاندازی را بیشار میکند .بنابراین ،باید با ح دیلکننددههدایی مانندد حجزیدهوححلیدل دقیدق
عوامل داخلی و خارجی همراه ود حا احامال موفقی

کسبوکار افزایش یابد.
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