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 مقدمه 

 انجام ارزش خلق برای که هاست آن های فعالیت ترین مهم از ،کارآفرینان گیری تصمیم

 بود، شده یرفتهپذ ای هنظری یطوالن مدتبه عقالیی، گیری تصمیم نظریة کهآن باوجود .دهند می

 شناختی، های محدودیت جمله از عوامل بسیاری دلیلبه افراد که رسید نتیجه این به سایمون

 چنداننه گیری تصمیم (.Simon, 1955; Simon, 1979) ندارند ییعقال گیری یمتصم فرایند

 مانند شرایطی در .است صادق نیز کارآفرینان برای محیطی و فردی شرایط به توجه با ،عقالیی

 ،(Kaish & Gilad, 1991) کنند می تکیه خود شهود به کارآفرینان پیچیدگی، و قطعیت نبود

 ابتکاری های راه از و (Baron, 2007) گیرند می بهره خود احساسات و عواطف از

 توجه با و ویژه شرایط در عوامل این تمام (.Manimala,1992) کنند می استفاده گیری تصمیم

 شفرین .شوند منجر کارآفرینان های تصمیم در سوگیری به ممکن است مسئله ماهیت به

 یا نظر عقیده، از انسان در آن، که کرد تعریف شرایطی در گیری تصمیم را سوگیری (2007)

 با و بهینه صورت به افراد های تصمیم و ها انتخاب اغلب .است یرفتهپذ یرتأث یا ویژه باور

 سوگیری از یتوجه شایان بخش و گیرد ینم صورت ممکن های ینهگز ةهم برآورد و سنجیدن

 جمله از است، شده ذکر مختلفی دالیل سوگیری برای (.Gordon, 2011) شود می شامل را

 های راه از یریگ بهره یا (Abelson & Levy, 1985) افراد در اطالعات پردازش در محدودیت

 (.Manimal, 1992) گیری تصمیم ابتکاری

 برای ؛اثرگذارند نیز کارآفرینان گیری تصمیم مختلف یها جنبه بر ،گیری تصمیم های یریسوگ

 ینانکارآفر ندارند، پذیری یسکر در چندانی تفاوت غیرکارآفرینان و کارآفرینان هرچند مثال،

 & Palich) کنند برآورد یتر مثبت دید با را یوکار کسب های یتموقع که دارند بیشتری گرایش

Bagby, 1995). های راه از (مدیران جمله از) دیگران از بیشتر یطورکل به کارآفرینان ،همچنین 

 ترین مهم از یکی (.Busenitz & Barney, 1997)دارند  یریسوگ و کنند می استفاده ابتکاری

 از یکی عنوانبه که است 1ازاندازه بیش نفس اعتمادبه ،کارآفرینان گیری تصمیم یها سوگیری

 (.Koellinger et al., 2007) است شده معرفی افراد شکست درنهایت و ناآماده ورود اصلی عوامل

                                                           
1. overconfidence 
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 همچنین و دارد همراه به را پیچیدگی و قطعیت نبود که کارآفرینان گیریتصمیم شرایط به توجه با 

 رسد می نظر به ،گیرد می صورت کافی ةتجرب و اطالعات نبود در ها آن هایتصمیم از بسیاری ینکها

 سوی از و شود می منجر کارآفرینان هایتصمیم در شکست به سو یک از ازاندازه بیش نفس اعتمادبه

 با حاضر پژوهش .کنند تکیه خود قضاوت قدرت به مواقع برخی در تا کندمی کمک ها آن به دیگر

 هایتصمیم رب آن مثبت آثار و ازاندازه بیش نفس اعتمادبه درمورد دانش شکاف پرکردن هدف

 نفس اعتمادبه ،در آن که است هایی موقعیت شناسایی ،قتحقی این هدف .گرفت انجام کارآفرینانه

  .دندش همطالع یموردصورت  به یقتحق ینا در ایرانی کارآفرینان .دارد مثبت آثار ازاندازه یشب

 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی بر مروری

 کارآفرینان هایتصمیم ماهیت

 و تخصیص فرصت، برآورد و شناسایی :است کلی ویژگی پنج دارای کارآفرینان هایتصمیم

 ,Shapero) یریپذ یسکر به گرایش و نسبی یخودمختار سازمان، مدیریت منابع، ترکیب

 و تحلیل و موجود اطالعات آینده، انتظارات بین تعامل نتیجة ،کارآفرینان گیری تصمیم (.1982

 های ینهگز و موضوع ماهیت به ،مسئله درمورد کارآفرین دانش به همچنین و است آن بررسی

 کارکنان، تعداد و بنگاه اندازة افزایش راستای در (.Harris, 1998) دارد بستگی مختلف

 Brouthers et) یابد یم گرایش عقالیی های تصمیم سمت به بیشتر کارآفرینان گیری تصمیم

al., 1998،) چندانی ةتجرب کارآفرین که شرایطی در و وکار کسب برپایی ةاولی مراحل در ولی 

 پیروی عقالیی یها مدل از ندرت به کارآفرینانه گیری تصمیم ندارد، مسائل از بسیاری درمورد

 (.Frese et al., 2000) کند یم
 

 کارآفرینان گیری تصمیم یها سوگیری های زمینه یشپ

 احساسات 

 و کند یم ایفا ها آن های تصمیم جمله از کارآفرینان فرایندهای از بسیاری در مهمی نقش اتاحساس

 (.Scherer, 2005) کنند می تجربه شانهای گیری تصمیم در را منفی و مثبت احساسات کارآفرینان

 بر دیگر سوی از و دهد می افزایش را کارآفرینان صبر و بینی خوش سو یک از مثبت احساسات

 را ها آن پذیری ریسک یزن منفی احساسات .افزاید می دیگران متقاعدکردن برای ها آن قدرت
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 منفی و مثبت احساسات (.Baron, 2007) دهدمی افزایش را گیری تصمیم در احتیاط و کاهد می 

 از استفاده به بیشتر را ها آن و دنافزای می جدید اطالعات برآورد و غربال برای را کارآفرینان ظرفیت

 .(Baron, 2000) دنکن می متمایل گیری تصمیم در سوگیری و ابتکاری های راه
 

 شناخت 

 و ذخیره جذب، برای ها آن از کارآفرینان که هستند دانشی ساختارهای کارآفرینانه، شناخت

 شناخت برای ها پژوهش ینتر جامع از یکی در (1998) بارون .گیرند می بهره اطالعات پردازش

 :رسید زیر کلی نتایج به ،کارآفرینان

 .هستند گذشته درمورد تأسف و نگر گذشته تفکر درگیر دیگران از بیش کارآفرینان .1

 دیگر به را منفی نتایج و خود به را مثبت نتایج دارند تمایل دیگران از بیشتر کارآفرینان .2

 .دهند نسبت عوامل

دست را خود کنترلیرقابلغ عوامل دارند گرایش و ندتر ینب خوش آینده به کارآفرینان .3

 (.Baron, 1998) بگیرند کم

 ؛شودمی منجر ها آن های تصمیم در سوگیری به ،کارآفرینان شناختی های ویژگی از برخی

 1نادرست یزیر برنامه به ،کنترلغیرقابل محیطی عوامل درنظرگرفتن اهمیتکم مثال، برای

 ,.Buehler et al) است کارآفرینان گیری تصمیم یها سوگیری ترین یجرا از که شودمی منتهی

 سوگیری احتمال که گرفت نتیجه توان یم ،کارآفرینان شناختی های ویژگی براساس (.1994

 (.Baron & Ensley, 2006) است بیشتر ویژه شرایط در شانهای تصمیم در
 

 ابتکاری های راه 

 گاه شناختی، یانبرهایم و ابتکاری های راه ازخود،  های گیری یمتصم کردنتر آسان برای افراد

 ییجو صرفه گیری تصمیم زمان در سو یک از تا کنند می استفاده یرارادیغ گاه و ارادی طوربه

 & Beach) کنند گیریتصمیم صرف کمتری ادراکی و شناختی تالش دیگر سوی از و کنند

Connolly, 2005.) است ابتکاری های راه از افراد ةاستفاد دلیل ترین مهم ،محدود عقالنیت 

(Tversky & Kahneman, 1974.) از خود (استراتژیک) راهبردی های تصمیم در مدیران 

                                                           
1. Planning fallacy 
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 در نیز کارآفرینان و (March & Shapira, 1987) کنند می زیادی استفادة ابتکاری های راه 

 های راه از تجربه، نبود در و محیطی خاص شرایط در ویژه به خود، های تصمیم از بسیاری

 (.Busenitz & Barney, 1997) برند یم زیادی بهرة ابتکاری
 

 ازاندازه بیش نفس اعتمادبه 

 و ها یتظرف اغلب افراد .است جیرا کیادرا یریسوگ ینوع ازاندازه بیش نفس اعتمادبه

  رانندگان، درصد 80 تا 65 نیب ،مثال ایبر ؛گیرند می درنظر ازاندازه یشب را خود های ییتوانا

 ازاندازه بیش نفس اعتمادبه .(Peterson, 2007) دانند می متوسط حد از باالتر رانندگان را خود

 ,Cooper et al) نانیارآفرک و (Staël von Holstein, 1972) گذاران یهسرما و نداراکبان در

 .است شده مشاهده (1988

 یشانها پاسخ درستی و خود دانش باالگرفتندست به افراد تمایل ،ازاندازه بیش نفس اعتمادبه

 موجب نفس اعتمادبه یزانم ینا .است شده تعریف دشوار تا متوسط یها پرسش جواب در

 یها پرسش به پاسخ در ای طیشرا درمقابل شان یهاول یبرآوردها باالگرفتندست به افراد لیتما

 چه تا که دانند ینم یدرست به ،ازاندازه بیش نفس اعتمادبه با افراد .است شده سخت تا متعادل

 برای افراد گرایش موجب ازاندازه بیش نفس اعتمادبه (.Bazerman, 1994) دانند ینم اندازه

 & Bhandari) است اطالعاتشان درستی و دقت و ها ییتوانا و دانش درنظرگرفتن ازاندازه بیش

Deaves, 2006.) کرد تقسیم دسته دو به توان یم را ها سوگیری این (Cesarini et al., 2006:) 

 یگرد گرفتننادیده و خود مختلف های یتظرف درنظرگرفتن ازاندازهبیش به افراد تمایل .1

 سوگیری این دیگر نگاهی از .فردی اطالعات و دانش دقت درنظرگرفتن ازاندازهبیش .2 ،ها ینهگز

 باالگرفتن  دست .2 ،خود دانش درستی و دقت باالگرفتن دست .1 :دارد مجزا ةزیرمجموع سه

 1.قراردادن باالدست و باالگرفتندست .3 و خود عملکرد

 اگر .دارد زیادی نقش وکار کسب شکست یا موفقیت رد ،اطالعات تفسیر توانایی

 یافتن برای را خود یوجو جست ،باشند داشته ازاندازه بیش نفس اعتمادبه گیرندگان تصمیم

 .کنند می محدود اطالعات بیشتر تحلیل ینهمچن و بیشتر اطالعات

                                                           
1. Over placement 
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  (Harvey, 1994 Cooper, Folta & Woo, 1995;) بیشتری اطالعات آنکه بدون را منابع و 

 بسیاری در سوگیری این ،هیجنتدر .گیرند می تصمیم و دهند می اختصاص کار آن به ،کنند دریافت

 و مشاهده جدید محصول توسعة و مذاکره ورود، به تصمیم ازجمله کارآفرینان های تصمیم از

 موجب ازاندازه یشب نفس اعتمادبه همچنین، .(Koellinger et al., 2007) است شده  یبررس

 (.Simon et al., 2003) شود می کارآفرینان های تصمیم از بسیاری در ریسک ناچیزانگاشتن

 برپایی برای کارآفرینان اولیة هایتصمیم در همه از بیش ،نفس اعتمادبهاز  یزانم این

 دانستن به قادر کمتر دار سابقه کارآفرینان (.Dosi & Lovallo, 1997) دارد وجود وکار کسب

 یانداز راه بار نخستین برای را یوکار کسب که کارآفرینانی تا هستند خود های محدودیت

 شکست دالیل ترین مهم از ،ازاندازه یشب نفس اعتمادبه (.Wright et al., 1997) کنند می

 & Camerer) است شده معرفی جدید یبازارها به ورود از پس ،اولیه یها سال در کارآفرین

Laovallo, 1999; Cooper et al., 1988.) ،موجب ازاندازه یشب نفس اعتمادبه همچنین 

 ها فرصت از یبردار بهره به خود یها مهارت و دانش بر ازاندازه بیش ةتکی با کارآفرینان شود می

 (.Roessler & Koellinger, 2010) کنند اقدام

 مدیران از بیشتر بسیار کارآفرینان در را ازاندازه بیش نفس اعتمادبه (1997) بارنی و بوسنیتز

 ترین مهم از یکی را ازاندازه بیش نفس اعتمادبه (2003) راندیگ و سایمون .کردند برآورد

 کامر .کند یمواجه م وکار کسب برپایی در یژهو به ،ریسک با را کارآفرینان که دانستند عواملی

 وکار کسب بقای شانس که دانند یم بیشتر زمانی را نفس اعتمادبه این میزان (1999) لووالو و

 .رددا بستگی شانفردی های ییتوانا به چیز همه از بیش کارآفرینان

 در ازاندازه بیش نفس اعتمادبه که رسید نتیجه این به ایهگسترد پژوهش در (2005) فوربس

 (یوکار کسب) سازمانی و فردی عوامل از یا مجموعه و است دیگر افراد از بیش ،کارآفرینان

 زمینة در هگرفت انجام یها پژوهش یبند جمع با .اثرگذارند سوگیری این یریگ شکل در

 مراحل از بسیاری در کارآفرینان که گرفت یجهنت توان یم ازاندازه یشب نفس اعتمادبه

 در ازاندازه یشب نفس اعتمادبه .پذیرند یبآس ازاندازه یشب نفس اعتمادبه دربرابر ،شانوکار کسب

 برآورد و غربال هاییندفرا بر و است تر پررنگ وکار کسب برپایی و ورود برای تصمیم

 .گذاردمی تأثیر کارآفرینان اطالعات



 … یناندر کارآفر ازاندازه یشنفس ب مثبت اعتمادبه های یتموقع ییشناسا

 

107 

 نیهمچن و اطالعات یبررس و ارائه یچگونگ ساختار، بر ،قیتحق اتیادب در برخی 

 .(Hogarth & Makridakis, 1981) اندشده گرفته ها آن از هک دارند تمرکز هایی واکنش

 از و اند کرده تمرکز کارآفرینان وکارهای کسب در سوگیری این منفی آثار بر ها پژوهش بیشتر

 .اند بوده غافل آن مثبت آثار

 

 یقتحق  روش

 یکی عنوان به ازاندازه یشب نفس اعتمادبه ةناشناخت یها جنبه ةمطالع ،تحقیق این هدف کهازآنجا

. شد انتخاب کیفی یمحتوا تحلیل روش ،است کارآفرینان گیری یمتصم های یریسوگ از

 یجینتا تا میگرفت شیپ در را ها داده پردازش برای مند نظام های یهرو از یا مجموعه ترتیب،بدین

 ;Lincoln & Guba, 1985; Hsieh & Shannon, 2005) آید دستبه اعتماد قابل و معتبر

Weber, 1990). 

 کارآفرینان با ساختاریافته نیمه یها مصاحبه طریق از ،مطالعه این در استفاده مورد یها داده

 ,Creswell) شد انتخاب گیریهنمون برای نظری یریگ نمونه روش .شد یآور جمع یایران

 کفایت درمورد قضاوت اریمع .شد محدود داده یآور جمع با یزن نمونه حجم. (405 :2005

 تئوری اشباع، مرحلة در .رسیممی اشباع به که است مانیز و هینظر ای مقوله ،ینظر یریگ نمونه

 فردییدانا) شود یم کمتر نمونه افزایش با ،آن در کلی تغییرات که رسد یم انسجام از حدی به

 ).79 :1386 ،یامام و

 مشخص مقدماتی ةمصاحب در که هستند یرانیا کارآفرینان ،تحقیق این در آماری جامعة

 گسترده حالت در نیز فرصت .اند دهرک یبردار بهره و شناسایی را کارآفرینانه یها فرصت شد

 عمناب از خالق ترکیبی قیطر از (خواسته یا عالقه) بازار نیاز سازی  برآورده شانس است ممکن

 دیگران و هیگوتر و (1999) آدلر و نیما دیدگاه به استناد با .باشد برتر ارزش تحویل برای

 اتیعمل متعدد دگذارانک اول، :آمد دست به روش دو از مطالعه این در ییایپا ،(2003)

 هایهمقول کدگذاران، دوم، .بود حداقل دگذارانک بین تفاوت و دادند انجام را یدگذارک

 ,.Guthrie et al) کردند انتخاب ها آن واضح تعریف و مرتبط قاتیتحق طریق از را مناسب

2003; Milne & Adler, 1999.) 
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 محتوا، لیتحل در .نددرآمد ینوشتار متن صورت به ها مصاحبه ،وتحلیل یهتجز انجام از پیش 

 ،گذشته قاتیتحق یمبنابر و اساسینبرا .ستها داده یبند مقوله اصلی واحد ،وتحلیل یهتجز

 و ها داده لیتحل ندیفرا در استقرایی صورت به و جادیا یکدگذار هایهمقول از یا اولیه فهرست

 ،حال ینباا .(Miles & Huberman, 1994) میردک اصالح دیجد هایهمقول شدنظاهر متعاقب

 1یداخل صورت به نکمم حد تا هک شوند فیتعر یا گونه به باید کدگذاری طرح در ها مقوله

 .(Lincoln & Guba, 1985) دنباش 4ناهمگن 3یخارج صورت به و 2همگن

 هاداده از یا نمونه یگذارکد شده،استخراج هایهمقول یسازگار و تیشفاف یبررس یبرا

 یابیارز قیطر از یکدگذار یسازگار ،ها داده از یا نمونه کدگذاری از پس .گرفت صورت

 سازگاری یبررس ،نمونه متن یدگذارک (.Schilling, 2006) شد یبررس 5کدگذران نیب توافق

 که  زمانی تا یابد یم ادامه و است تکرارشونده یفرایند یدگذارک قواعد اصالح و یدگذارک

 انسجام آمدندست به از پس .(Weber, 1990) برسد تیفاک حد به یدگذارک یسازگار

 را دهاک ،یدگذارک فرایند در .شد اعمال متن کل رب یدگذارک یالگو قواعد کافی،

 .(Schilling, 2006) میردک بررسی متداول صورت به

 و شدهشناسایی نیمضام ای ها مقوله به یمعنابخش محتوا، لیتحل ندیفرا در مهم ةمرحل

 ارائه را ها داده از آمدهدستبه معانی از خود تفسیر ،مرحله نیا در .هاست آن های یژگیو

 و املک نکمم حد تا باید تحلیل هایفرایند و ها یهرو گزارش .(Bradley, 1993) کنیم یم

 .شد گرفته ارکبه ها روش از برخی ق،یتحق ییروا نیتضم یبرا .(Patton, 2002) باشد صادقانه

 های یافته ةارائ ین،بنابرا ؛کند ینم دیتول یمارآ یمعنادار و تعداد ،یفکی یمحتوا لیتحل

 ،ینوع یها قول نقل از ،درنتیجه .است یزبرانگ چالش کیفی محتوای تحلیل از حاصل تحقیقاتی

 و است تفسیری       اساسا  کیفی تحقیق .(Schilling, 2006) شد گرفته بهره ها یافته قیتصد برای

 با ما ،بنابراین ؛است مطالعه مورد ةپدید از نویسنده نظری فهم و شخصی درک گرنشان تفسیر

                                                           
1. internally 

2. homogeneous 

3. externally 

4. heterogeneous 

5. inter-coder 
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 را ریتفس یمبناها خواننده تا کردیم تالش ها یافته شرازگ بخش در کافی هایفیوصت ةارائ 

 .(Patton, 2002: 503-504) شود هافیتوص درک به موفق و ندک کدر

 

 ها یافته
 شناختی جمعیت های ویژگی 1 جدول .رسید اشباع ةمرحل به ها داده ه،مصاحبشانزده  انجام از پس

 .دهد می نشان را شدهمصاحبه کارآفرینان
 

 یشناختتیجمع مشخصات .1 جدول
 درصد تعداد  

 2/81 13 مرد جنسیت
 8/18 3 زن

 سن
29-18 4 0/25 
44-30 10 5/62 
64-45 2 5/12 

 تحصیالت سطح
 3/56 9 لیسانس

 5/37 6 یسانسل فوق
 2/6 1 دکتری

 صنعت

 2/6 1 یباف پارچه
 5/12 2 اطالعات فناوری

 0/25 4 کشاورزی
 8/18 3 غذایی صنایع

 5/37 6 شیمیایی مواد
 

 ترین مهم عنوان به زمانی فشار و اندازه از  یشب اطالعات ،اطالعات کمبود ،کدگذاری از پس

 (.2 )جدول گیرند می بهره اندازه از  یشب نفس اعتمادبه از ها آن در کارآفرینان کهشدند  ییشناسا شرایطی
 

 ازاندازه یشب نفس اعتمادبه مثبت های یتموقع .2 جدول

 درصد فراوانی شرایط

 0/50 8 اطالعات مبودک
 0/50 8 ازاندازه یشب اطالعات

 5/62 10 زمانی فشار



 110 1394 بهار ،1 شماره ،8 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة                    

 از ها آن با رویارویی در کارآفرینان که است شرایطی ترین مهم از ،زمانی فشار :زمانی فشار 

 درمورد ایهسابق کارآفرینان ،شرایطی چنین در .گیرند می بهره ازاندازه یشب نفس اعتمادبه

 کارآفرینان از یکی ،مثال یارب ؛هستند ناکافی زمان در گیری تصمیم به ناچار و رندندا موضوع

 را هاتصمیم از بسیاری ،کافی ةتجرب نبود در و وکار کسب برپایی مراحل نخستین در» :گفت

 دیگر ،تصمیم نگرفت از پس و گرفتم ام یشخص قضاوت قدرت براساس و ییتنها به خودم

 در و یا ویژه شرایط در» :کرد گیری یجهنت چنین دیگری کارآفرین .«نداشتم چندانی تردید

 ساعت چند ظرف جدید اطالعات که بود حدیبه تغییرات سرعت گاهی ،نخستین یها سال

 به ناچار نداشتم، اوضاع به چندانی تسلط هنوز که یدرحال و شرایطی چنین در .شد یم کهنه

 به اگر که کنم ادعا توانم یم اکنون .بودم ام یفرد قضاوت و شهود براساس گیری تصمیم

 «.نداشتم گیری تصمیم توان موارد از ارییبس در بودم، نکرده تکیه خود قضاوت قدرت

 نفس اعتمادبه که است شرایطی دیگر از ،اطالعات سرریز :ازاندازه یشب اطالعات

 سرریز .رودمی شماربه آن شرایط در کارآفرینان گیری تصمیم یابزارها ترین مهم از ازاندازه یشب

 تشخیص و آن ةهم برآورد ،اطالعات ازحدبیش حجم که شود یم تشدید زمانی ،اطالعات

 .کندیم دشوار را یکدیگر از یتاهم کم اطالعات و مهم اطالعات و نادرست و درست اطالعات

 بهره خود ةازانداز یشب نفس اعتمادبه از ،اطالعات سرریز شرایط در کارآفرینان از بسیاری

 که است زیاد یقدر به اطالعات حجم که مواقعی در» :دکر بیان یکارآفرین نمونه، برای ؛گرفتند

 ترین مهم ام یشخص قضاوت است، ناممکن عملدر نادرست از درست اطالعات تشخیص

 در» :کرد عنوان دیگری کارآفرین «.است گیری تصمیم و اطالعات یزدادنیتم در راهنمایم

 برای افراد کمبود و اطالعات حجم افزایش با یا اندازه به ،وکار کسب برپایی یها ماه نخستین

 .«بودم ام یفرد قضاوت قدرت اسبراس گیری تصمیم به ناچار که بودم رو هروب ها آن تحلیل

 دیگری مهم شرایط ،گیری تصمیم برای کافی اطالعات و ها داده نداشتن :اطالعات مبودک

 ؛کنند می استفاده ازاندازه یشب نفس اعتمادبه از گیری تصمیم برای کارآفرینان آن، در که است

 تصمیم در یژهو به ،داشتم ناقص یها داده وقتی» :کرد اظهار کارآفرینان از یکی نمونه، رایب

 کارآفرین «.بود راهگشایم تنها قضاوتم قدرت به اعتماد محصول، ةتوسع یا بازار به ورود برای

 گیری تصمیم برای بخشی یترضا طور به را الزم یها داده که بود اندکی موارد» :گفت دیگری



 … یناندر کارآفر ازاندازه یشنفس ب مثبت اعتمادبه های یتموقع ییشناسا

 

111 

 و قضاوت قدرت و شهود براساس فقط دیگر، موارد بسیاری در و ام داشته اختیار در 

 .«ام گرفته را الزم تصمیم ام یفرد گیری تصمیم

 ازجمله دارند، مشخصی های ویژگی ،دارند ازاندازه یشب نفس اعتمادبه که کارآفرینانی

 چنین وجود درصورت یا کنند مین اضافی اطالعات یوجو جست صرف را چندانی زمان ینکها

 .ندارند گیریتصمیم در چندانی تردید اینکه یتدرنها و کنند مین بررسی را آن ،یتاطالعا

 

 گیری یجهنت
 سرنوشت بر که است کارآفرینان یوکار کسب هایفرایند ترین مهم از گیری تصمیم

 های یدهپد از نیز گیری تصمیم در سوگیری .دارد ساز سرنوشت و شگرف یآثار وکار کسب

 و ترین مهم از یکی .رودمی شماربه کارآفرینان های تصمیم در شدهشناخته و اثرگذار

 که است ازاندازه یشب نفس اعتمادبه کارآفرینان، گیری تصمیم یها سوگیری ینتر شده شناخته

 معرفی و شناسایی ها آن شکست و بازارها به کارآفرینان ورود عوامل ترین مهم از یکی عنوان به

 (.Cooper et al., 1988) است شده

 دیگران از بیش کارآفرینان در را ازاندازه بیش نفس اعتمادبه پژوهشگران، برخی هرچند

 سوگیری این منفی آثار واکاوی و بررسی به ها پژوهش بیشتر ،(Forbes, 2005) اند دانسته

 به تصمیم یا ورود به تصمیم در کارآفرینان شکست اصلی عوامل از یکی را آن و اند پرداخته

 را ها سوگیری (1974) مان کانه و تورسکی اینکه به توجه با .اند دانسته وکار کسب برپایی

 کمتر که نکته این درنظرگرفتن با و اند دانسته چندگانه آثار با بلکه منفی       لزوما  نه هایی یدهپد

 است، پرداخته کارآفرینان هایتصمیم در یژهو به ها سوگیری مثبت آثار بررسی به پژوهشی

 وکارهای کسب در ازاندازه بیش نفس اعتمادبه مثبت آثار ینةزم رد مطالعه نبود ،حاضر پژوهش

نشان  ایرانی کارآفرین شانزده با مصاحبه .کرد شناسایی پژوهشی شکاف عنوان به را کارآفرینان

 نبود اطالعات، سرریز ازجمله یوکار کسب ةویژ شرایط در ازاندازه بیش نفس اعتمادبه که داد

 ،یجهدرنت .است کارآفرینان گیری تصمیم یابزارها ترین مهم از ،زمانی فشار و کافی یها داده

 .شود نگریسته سفید یا سیاه نه و خاکستری ای یدهپد عنوان به سوگیری این به باید

 یژگیو یک ازاندازه بیش نفس اعتمادبه ،کنند می اشاره راندیگ و دنیل کهگونه همان
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 دیاب می بروز ویژه شرایط با که است زمان در ریمتغ ای یدهپد هکبل ست،ین رانیمد یتیشخص 

(Daniel et al., 1998). زمانی فشار و ازاندازه بیش اطالعات ت،عااطال نبود ،تحقیق این در 

 و یافته ظهور کارآفرینان در ازاندازه بیش نفس اعتمادبه سوگیری ،هاآن در که هستند شرایطی

 ،مبهم و دوپهلو طیشرا در نانیارآفرک .است داشته (خودشان ازنظر) ها آن برای نیز مثبتی نتایج

 یجنتا .(Palich & Bagby, 1995) ندنک یم فرض تر مثبتافراد(  یگرد با مقایسه در) را طیشرا

 موجب که -کافی یها داده نبود و اطالعات سرریز شرایط که است آن بیانگر نیز یقتحق این

 .آورد می وجود به کارآفرینان در را ازاندازه بیش نفس اعتمادبه پدیدارشدن ةزمین -شود می ابهام

 هک یرانیمد کنند می اشاره کهدارد  یهمخوان راندیگ و کرامر های یافته با تحقیق نتایج

 دردسترس اطالعات یبرا یاریبس یتاهم و ارزش ،است بوده موفق شان یقبل های بینی یشپ

 قائل (بازار های یمتق )مانند بازار یها نشانه و ها عالمت یبرا یمحدود تیاهم و ارزش و خود

 (...و ها یبررس قضاوت، )اطالعات، خود یها نشانه بر        احتماال  رانیمد نیا جه،یدرنت .شوند می

 و ها گیری یمتصم در دارد احتمال و بازار یها نشانه بر تا دارند یشتریب اریبس دکیتأ

 شوند ازاندازه بیش نفس اعتمادبه ازجمله ،یادیز های یریسوگ دچار خود ةیندآ های بینی یشپ

(Barber & Oden, 2001; Kraemer et al., 2006). 

 عوامل کنند می اشاره که است بیگراو و هتن های یافته با متناظر پژوهش این های یافته

 و قطعیت نبود اطالعات، سرریز :از اند عبارت ازاندازه بیش نفس اعتمادبه برمؤثر  سازمانی

 .(Bygrave, 1989; Hatten, 1997) تازگی

 

  یشنهادهاپ
 رایب ؛دشو بررسی ازاندازه بیش نفس اعتمادبه با دیگر یها سوگیری ةرابط است بهتر .1

 در تعهد تشدید یا کنترل توهم به ممکن است ازاندازه بیش نفس اعتمادبه ،مثال

 .شود مطالعه بیشتر سوگیری کنش برهم باید ،درنتیجه .شود منجر کارآفرینان های تصمیم

 مثال، برای ؛باشند مؤثر یریسوگ نیا زانیم بر ممکن است زین یگرید عوامل       مسلما  .2

 & Barber) باشد مؤثر یریسوگ نیا شتربودنیب ای مترک در است ممکن تیجنس عامل

Odean, 2001) دکر بررسی را هاآن آینده تحقیقات در توان می و. 
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 کارآفرینان ورود رب آن آثار بر ،ازاندازه بیش نفس اعتمادبه درمورد مطالعات بیشترین .3 

 و کارآفرینان خروج در استممکن  سوگیری این که یدرحال ،اند کرده تمرکز

 نفس اعتمادبه است بهتر ،یجهدرنت .باشد پررنگ وکار کسب دیگر مراحل طور ینهم

 .دشو بررسی وکار کسب مختلف مراحل در ازاندازه بیش

 ازاندازه بیش نفس اعتمادبه و یطورکل به سوگیری و گیری تصمیم ابتکاری های راه ةرابط  .4

 های راه از برخی پیشین، یها پژوهش براساس .شود بررسی بیشتر باید ،ویژه طور به

 افراد در ازاندازه بیش نفس اعتمادبه موجب مستقیم طور به ،تنظیم و قالب مانند ابتکاری

 (.Bazerman, 1994) شوند یم
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