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 مقدمه
. است ییعقالریغ یریگ میتصم یندهایفرا گذاران هیپاو  شگامانیپ نینخست از 1مونیسا هربرت

 زیسرر ،یشناخت یها یناکارآمد جمله از یاریبس لیافراد به دال ،(19۶9) مونیسا یها افتهی اساسبر

و از  دننک یمن  عمل یو منطق ییعقال کامل طور بهخود  یها میتصمدر  تیقطع عدم اطالعات و

است  راهبرد کی یراه ابتکار. کنند یمخود استفاده  ماتیدر تصم یریگ میتصم یابتکار یها راه

از آن را پردازش  یاز اطالعات را جذب و بخش یبخش تر عیسرو  تر آسان یریگ میتصم یکه برا

 یها نهیدر زم را مونیمطالعات سا روند پژوهشگران. (Gigerenzer & Goldstein, 2011)کند  یم

 یمعرف را 2یابتکار یها راه از یاریبس و نددادادامه  یشناسو روان یتیریمد ،یابیبازار ،یمختلف مال

 از یریگ میتصم یابتکار یها راه نةیزم در یا گسترده پژوهش (2۰۰۸) 3یلیآر. کردند یبررس و

 نیتر جیرااز  آن رامربوط به بازار افراد انجام داد و  یها میتصمدر  احساس یراه ابتکار جمله

به  ییعقالریغ یریگ میتصم مورددر مطالعات نیا دامنة. دانست ها کننده مصرف یابتکار یها راه

و  یشناخت یها یژگیو لیدلبه دارد دهیعق (199۸بارون ) ،مثال یبرا ؛شد دهیکش زین ینیکارآفر

و  ها یریگسو ،یابتکار یها راه، نانیکارآفر تیفعال طیمح یها یژگیو نیو همچن یتیشخص

 .دکن یم فایا ها آنمختلف  یها میتصمدر  یمهم ارینقش بس یشناخت یخطاها

 ،(199۷) 4یو بارن تزیبوسن جمله از پژوهشگران یبرخنظر  ازاست که  مهم یحد تانقش  نیا

 به یشتریب شی، گراکنند یماستفاده  یابتکار یها راهاز  شتریخود ب یها میتصمکه در یکسان

 .است وکار کسببنگاه  یبرا نانیکارآفر یها میتصم در مهم موارداز  یکی یابیبازار .دارند ینیکارآفر

 و مداریمشتر ،ریپذ سکیر نوآورانه، رفتاررا  نانهیکارآفر یابی( رفتار بازار2۰۰۶)51هالتمن و لزیه

 .دکن یم یبردار بهرهها  آن از و خلقرا  بازارها شرویپ صورت بهکه  دانند یم محورفرصت
 یابیبازار رفتار و کند یم فایبنگاه ا یابیبازار ماتیرا در تصم ینقش اصل نیکارآفر

. (Hills & Hultman, 2006)ستها آن یریگ میتصمتفکر و  ت،یذهن از رتأثم شدت به نانیکارآفر

                                           
1. Herbert Simon 

2. Heuristic 

3. Ariely 

4. Busenitz and Barney 

5. Hills and Hultman 
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 .ندک یم فایا نانیکارآفر یابیبازار رفتاردر  ینقش مهم یریگ میتصم یابتکار یها راه، جهیدرنت
 و است نانیکارآفر یریگ میتصمدر  یابتکار یها راه نیتر مهم از احساس یراه ابتکار ن،یهمچن

 جادیانقش آن در  زیو ن (Foo et al., 2009)وکار  کسب ییآن در برپا ادیز تیتوجه به اهم با
 ازین یشتریب اریو توجه بس یبررس به ،(Moore & Healy, 2008) یریگ میتصم یها یریگءسو

 یمنف شتریآن ب یامدهایو پ احساسات مورددر ینیکارآفر نظران صاحب یبرخ نظر یحت .دارد
مثبت احساسات  یامدهایپو  شمارند یبرم ییو عقال یمنطق یریگ میتصمبا  ریآن را مغا و است
 (Podoynitsyna et al., 2012). دارد ازین یشتریب یها پژوهش به نانیکارآفر یها میتصمدر 

 یریگ میتصمدر  یابتکار یها راه یامدهایپ مورددر یدانیم یها پژوهش تعداد ،نیهمچن
( 1391) همکاران و یمبارک پژوهش به توان یم نهیزم نی. در ااستکم  اریبس یرانیا نانیکارآفر

 یبررس نانیکارآفر یریگ میتصم ندیفرارا در  یریگ میتصم یابتکار یها راه کهکرد  اشاره
به نانیکارآفر یریگ میتصم ةحوزدر  یمهم یپژوهش یها شکاف شده مطرح موارد .اند کرده

احساس در رفتار  یمثبت راه ابتکار یامدهایپراستا، در پژوهش حاضر  نیا در .رود یمشمار 
 .شود یم یبررس نانهیکارآفر یابیبازار
 

 قیتحق نةیشیپو  ینظر یمبانبر  یمرور
 یابیو رفتار بازار یریگ میتصم یابتکار یها راهپژوهش حاضر در دو محور  قیتحق نةیشیپ

 است. شده یبررس نانهیکارآفر
 

 یریگ میتصم یابتکار یها راه .1

 است «قتیحق کشف ای افتنی یتالش برا» یمعنابه و دارد یونانی یا شهیر یراه ابتکار ةواژ

(Cossette, 2014.) و  تر آسان یریگ میتصم یاست که برا راهبرد کی یراه ابتکار ساده، انیبه ب
 یابتکار یها راه .کند یماز آن را پردازش  یاز اطالعات را جذب و بخش یبخش تر عیسر
 حال  نیع درو اطالعات قرار دارند و  ها نشانهحداقل  یبررس ةیپابر  یعنی ؛هستند 1صرفه به

 .(Gigerenzer & Goldstein, 2011) اند ناخودآگاه

2ماالیمان
که  کند یم فیتعر یسرانگشتقواعد را  نانهیکارآفر یابتکار یها راه( 1992) 

                                           
1. Frugal 

2. Manimala 
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 یها راه (199۷) یبارن و تزی. بوسنکنند یماستفاده  یریگ میتصم یبرا ها آناز  نانیکارآفر

 دهیچیو پ تیعدم قطع طیدر شرا نانیکارآفر یریگ میتصم ةکنند لیتسه یهاراهبردرا  یابتکار

1تزی. آلوارز و بوسندانند یم
که  دانند یم یا کننده لیتسه یهاراهبردرا  یابتکار یها راه( 2۰۰1) 

اطالعات ناقص و نامطمئن  داشتن زماندر  یراهبرد یریگ میتصم یبراآن  از نانیکارآفر

متفاوت  فکرطرز  کنندة انیب یابتکار یها راه کاربرد به نانیکارآفر ادیز لیتما. کنند یماستفاده 

 (.1394و همکاران،  ینور) است رانیمد جمله از گرانید دربارة ها آن

هستند  یریگ میتصم ندیفرا ةکنندساده یهاراهبرد یابتکار یها راه( 2۰۰۷) 2انتیبر نگاه از

 .رندیگ یمبهره  ها آناز  تیو همراه با عدم قطع دهیچیپ طیدر شرا نانیکه کارآفر

 یابتکار یها راه یگرفته روصورت یها پژوهش یبند جمع( با 2۰15)34و همکاران ردفش

 :اند افتهی دست ریز جیبه نتا نانیکارآفر یریگ میتصم

 .رندیگ یمبهره  یابتکار یها راهاز  رانیاز مد شتریب اریبس نانیکارآفر. 1

به اطالعات  یو بدون دسترس تر عیسر توانند یم یابتکار یها راهاستفاده از  با نانیکارآفر. 2

 ند.ریگب میتصم تیو عدم قطع زیبرانگ ابهام طیدر شرا ژهیو بهو  یکاف

 امکان سو کیدارند. از  نانیکارآفر یها میتصمبر  یا دوگانه آثار یابتکار یها راه. 3

 گرید ید و از سونکن یم فراهمها  آن یبرادشوار  طیدر شرا را تر عیسرتر و  آسان یریگ میتصم

 .دنساز یم ریپذ بیآس یریگ میتصم یها یریگسوبرابر در را ها آن

 
 45احساس یراه ابتکار .2

از زمان  یا برههمحرک و در  یک یپ در فردکه  است5۶یذهن بر یانم یک احساس یراه ابتکار

 ینتر مهم .دکن یم تجربه ناخودآگاه یاخودآگاه  صورت بهو  یاحساسحالت  یک صورت به

 یمتصم یکبا  یسکو ر یانمورد سود و زدر گیری یمتصمهنگام  احساس یکاربرد راه ابتکار

                                           
1. Alvarez and Busenitz 

2. Bryant 

3. Shepherd et al 

4. Affect Heuristic 

5. Mental short cut 
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موجب کاهش درک از  یتموقع یا یدادرو یکمورد خوب در ةعاطف و احساساست. همراه 

 .(Baron, 2008)شود  یمنهفته در آن  یسکر

و  احساساتدارد،  یادیز تیاهم یریگ میتصممختلف  طیدر شرا لیو تحل منطق آنکه وجود با

است.  تیو عدم قطع دهیچیپ طیدر شرا یریگ میتصم یو کاراتر برا تر آسان، تر عیسرعواطف روش 

 تیرسم به را عواطف تیاهم یریگ میپژوهشگران تصم ،1یلیتحل تفکر ستمیس بر دیتأک وجود با

را  موضوعمختلف  یها جنبهدارند  شیگرا یریگ میتصم زمان(. افراد Shefrin, 2007) اند شناخته

 از یبرخ شدنتر برجستهموجب  احساس ی. راه ابتکاررندیرا بگ یینها میو تصم کنندبرآورد 

هم  عواطف. دارد دنبال به راافراد  تر عیسر یریگ میتصم تیدرنهاکه  شود یم موضوع یها جنبه

در  یادیز یمثبت و منف یامدهایو پ آثار ترمدواو با  دارتریپا صورت بهو هم  یگذرا و آن صورت به

 .(Cardon et al., 2009)دارند  نانیمختلف کارآفر یها میتصم

 است: قائل ینیدر کارآفر احساسات یبرا یادیز تیاهم لیدل دو( به 2۰۰۸)23بارون

 نانیکارآفر ن،یبنابرا ؛است ینیب شیپ رقابلیغو  ریمتغ شدت به نانیکارآفر تیفعال طیمح .1

از  یکی احساساتو  ننداستفاده ک شده شناخته یها هیروو  وهایاز سنار توانند ینم

 است. طیشرا نیاآمدن با مقابله و کنار یها روش

 تااحساساز  دیجد وکار کسب ییبه برپا مربوط یها تیفعال ژهیو به نان،یکارآفر اقدامات .2

 .ردیپذ یم ریتأث نانیو عواطف کارآفر

 بر تنها نه ،نانیکارآفر ماتیتصم بر یراه ابتکار صورت بهمثبت  احساسات ریتأث ،رکلد

قدرت  تیاز راه تقو بلکه ،گذارند یم ریتأث نانیکارآفرفرصت  یابیو ارز ییشناسا ندیفرا

 یگردآور یبرارا  نانیکارآفر ی، توانمندها آن ةشبکو گسترش  نانیکارآفر یمتقاعدکنندگ

 (.Baron et al., 2012) دهند یم شیافزا یمنابع خارج

 بهآن  یها جنبهاز  یاریبس نان،یکارآفر ماتیدر تصم احساس یراه ابتکار تیتوجه به اهم با

 مورددر یداخل یها پژوهش سابقة یبررس براساس ن،ی. همچندارد ازین یشتریب یها یبررس

 نةیزمدر  هگرفت انجام یها پژوهش تعداد شود یم مشخص ،احساس یراه ابتکار یامدهایپ

                                           
1. Analytical 

2. Baron 
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 نیا عمدة بخش در و ستا کمافراد  یریگ میتصمو عواطف در  تااحساس یامدهایپ

از  یکم تعداد در ن،یهمچن. است شدهمرور   یخارج یها پژوهش اتیادب ها پژوهش

و  آثار ای است دهش یبررسافراد  یریگ میتصم یها ها و سبک مدل یدانیم یها پژوهش

 یزدانیو  یعنبران) است دهش یبند طبقه یکل شکلبه یریگ میتصم در احساسات یها نقش

 (.1394 ،یآباد فضل

 

 نانهیکارآفر یابیبازار رفتار .3

 را نانیکارآفر یها نگرشکه رفتارها و  دشو یم یبررس ییها روش ،نانهیکارآفر یابیبازار در

( 2۰1۰) 1و همکاران لزیه .(Kraus et al., 2010) درب یم کاربه یابیبازار یراهبردها ةتوسع یبرا

 کردندنبال ةمشتاقان ندیفرا یو نوع یریگجهت  کی ،2روح کی را نانهیکارآفر یابیبازار

 ،یاز راه نوآور انیمشتر یخلق ارزش برا منظور به وکار کسبو رشد  جادیاو  ها فرصت

 (Morrish et al., 2010). دانند یم یریپذ انعطافدر بازار و  شدنفروش، غرق ت،یخالق

 یخلق ارزش برا یبرا هاندیفرااز  یا مجموعهو  ها فرصت ینیبازآفر نانهیکارآفر یابیبازار

و با ابتکار عمل است که  ریپذ سکیرنوآورانه،  ییها روش اب ها آنروابط  تیریمد ان،یمشتر

 (.Hills & Hultman, 2013) و صاحبان سهام سود به همراه دارد نفعان یذبنگاه و  یبرا

 یابیبازار یرو گرفتهصورت یها پژوهش یبند جمع( با 2۰15) 3همکاران و مورگان

 یابیبازار مورددر شده ارائه فیتعار نیتر مهمو  نیتررفتهیپذرا  فیسه تعر نانه،یکارآفر

 :کنند یم یمعرف نانهیکارآفر

دستبه یبرا ها فرصتاز  شرویپ یبردار بهرهو  ییشناسا عنوان به نانهیکارآفر یابیبازار .1

 تیرینوآورانه به مد یکردهایرو یریکارگ بهسودآور از راه  انیو حفظ مشتر آوردن

 ؛منابع و خلق ارزش تیریمد سک،یر

 ییو برپا ها فرصت ةمشتاقان کردندنبال ندیفرا عنوان به نانهیکارآفر یابیبازار .2

                                           
1. Hills et al. 

2. Spirit 

3. Morgan et al.
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و  یساز شبکه ت،یخالق ،یاز راه نوآور انیخلق ارزش مشتر یبرا وکارها کسب

 ؛یریپذ انعطاف

 یبرا ریپذ سکیرو  روشینوآورانه، پ یها تیفعال بیترک عنوان به نانهیکارآفر یابیبازار .3

 .انیمشتر یارزش برا عیخلق و توز

همراه با  شتریو ب طلبانه فرصتخالقانه،  ،یررسمیغ نانهیکارآفر یابیدر رفتار بازار ماتیتصم

 .است یا دنبالهو  ندمساختار ،یرسم یابیبازار یسنت ماتیتصم که یدرصورت ،است سکیر

 ةدامن نیکارآفر ذهن و دوش یم استخراج نانهیاز تفکر کارآفر نانهیکارآفر یابیبازار رفتار ن،یهمچن

 یها یژگیو نانیکارآفر (.Hills & Hultman, 2006کند ) یم نییرا تع نانهیکارآفر یابیبازار

را از  ها آندارند که  یمحورفرصتو  یریپذ سکیر ،یبه نوآور لیمانند م یا زکنندهیمتما

را  نانهیکارآفر یابیبازار ها یژگیو نی( و همJones & Rowley, 2011) کند یم زیمتما نانیکارآفرریغ

 یابیبازار ةزکنندیمتما عامل ییتنها به یابیبازار ختهیآم ،گمان یب. دساز یم جدا یسنت یابیاز بازار

 نیکارآفراست که  یابیبازار ختهیآم باتیبلکه محتوا و ترک ست،ین یسنت یابیو بازار نانهیکارآفر

 .(Gilmore, 2011)کند  یم زیرا از هم متما یو سنت نانهیکارآفر یابیبازار و دکن یمعرضه و انتخاب 

 یابیرفتار بازار یریگ شکلدر  نانیکارآفر یریگ میتصمو  تیذهن یبا توجه به نقش اصل ،تیدرنها

 فترگ جهینت توان یم نان،یکارآفر یریگ میتصمدر  احساسات و عواطف تیاهم زیو ن نانهیکارآفر

 .دارد نانهیکارآفر یابیدر رفتار بازار یمهم یامدهایپ احساس یراه ابتکار

 

 قیتحق روش

در  احساس یابتکار راه ناشناختة یامدهایپ ییشناسا حاضر پژوهش هدف نکهیاتوجه به  با

 با ها داده و استشده  استفاده یاکتشاف یفیک روش از است، بوده نانهیکارآفر یابیرفتار بازار

از  یا مجموعه از پژوهش نیا در ،جهیدرنت .اند شده لیو تحل هیتجز یفیک یمحتوا لیتحل روش

 اعتماد قابل جینتا تا است شدهاستفاده  ها داده پردازش و یگردآور یبرا مند نظام یها هیرو

 (.Hsieh & Shannon, 2005) دیآ دست به

 تیبا عدم قطع وکار کسب ییبرپا ةیاولنوپا در مراحل  نانیکارآفر نکهیاتوجه به  با ن،یهمچن

بنگاه  یها میتصمدر  ها آن یو نقش فرد شوند یم رو هروب یریگ میتصمدر  یادیز یدگیچیو پ
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ست ا شتریب ها آن یها میتصمدر  ها یریگسوو  یابتکار یها راه مشاهدةو احتمال  تر مهم

(Busenitz & Barney, 1997)، فعال  یرانیا ینوپا نانیکارآفر شامل پژوهش نیا یآمار جامعة

در  ها آنکه مشخصات  شود یمدر استان تهران  واقع یفناور ویبانانو و  انیبن دانش عیدر صنا

 ینیکارآفر زانیم ن،یهمچن. است شده  ثبت یجمهور استیر یو فناور یعلم مرکز معاونت

 ییبرپا یها تیفعال ریدرگحاضر  حالدر که شود یمسال  ۶4تا  1۸ نیب افرادنوپا شامل 

 نیاز نخست ماه سهاز  شیهنوز ب و هستند وکار کسباز  یبخش ایتمام  مالکهستند،  وکار کسب

 .(Davidsson, 2006)نگذشته است  وکار کسباز  ها آنو درآمد  یدیعا

 هشد استفاده ها داده یگردآور منظور به نمونه انتخاب یبرا ینظر یریگ از روش نمونه ن،یهمچن

 یدیجد ةداد و دوش یمتکرار  ها داده اشباع، مرحلة. در افتیادامه  اشباع مرحلةتا  یریگ نمونه .است

 هک یموازات به ،جهیدرنت. دهد رشد را مقوله یها یژگیو آن قیطر از پژوهشگر که دیآ ینم دست به

 شود یم حاصل نانیاطم یتجرب لحاظ از ،کند یم مشاهده بارها و بارها را مشابه یها داده پژوهشگر

از  پس اشباع نقطةپژوهش حاضر،  در. (Creswell, 2005)است  دهیرس تیکفا  به مقوله کی هک

 آمده دست به یفیک یها داده نکهیتوجه به ا با. آمد دست به ستمیب مصاحبةحاصل از  یها داده لیتحل

 یریگ میتصم یابتکار یها راه ییشناسا یبرا یمناسب اریبس ابزار افتهیساختارمهین مصاحبة فن از

 یگردآور یبرا افتهیساختارمهین ةمصاحب فن ،(Cursue & Vermeulen, 2008) هستند نانیکارآفر

 نیتدو انپژوهشگرمصاحبه که  پروتکل کیاز  ،نیهمچن. رفت کاربه حاضر پژوهش یها داده

 پروتکل اساسبر استفاده شد. نانیمربوط به بازار کارآفر یها میتصم یواکاو یبرا ،نددبو کرده

 وکار کسب دربارة یو شرح مختصر دننک یخواسته شد خود را معرف نانیمصاحبه، ابتدا از کارآفر

وکار  کسبمربوط به بازار  ماتیتصم نیتر مهم مورددر ییها پرسش ها آن از سپس .نددهخود ارائه 

 شد. دهیپرس ریسال اخ سهها در  آن

 نیا اساسبر .گرفتانجام  یفیک یمحتوا لیتحل روش باپژوهش  یها داده لیو تحل هیتجز

 ,Weber) دیآ دست بهگذشته  قاتیتحق یها داده ازاست  ممکن یدگذارک یالگو ،روش

 اساسبر یاز مقوالت کدگذار یا هیپژوهش فهرست اول نیا یبرا ،جهیدرنت. (1990

 شیدایپ یها و در پ داده لیتحل ندیفرا طول در ییاستقرا شکلبه و شد جادیا نیشیپ یها پژوهش
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حاصل از  یها داده تمام ابتدا ،ها داده لیتحل یبرا. (Creswell, 2008) شد اصالح دیجد مقوالت

که راه  یماتیتصم ل،یاول تحل ةمرحل درشدند.  یساز ادهیپ یمتن نوشتار صورت به ها مصاحبه

 ها آندر  احساس یکه راه ابتکار یماتیتصمنشد و  ییشناسا ها آندر  احساس یابتکار

باز  یکدگذار ل،یتحل دوم مرحلة در. حذف شدند داشت یمنف یامدهایپ یول ،شد ییشناسا

 احساس یابتکار راه مثبت یامدهایپمرتبط با  میمفاه تمام و گرفتانجام  میاستخراج مفاه یبرا

موارد مشابه و حذف  بیترک یبرا یمحور یکدگذار ل،یسوم تحل ةمرحل در. شد ییشناسا

 یمثبت راه ابتکار یامدهایپ ،یاصل ةمقول چهار تیدرنهاو  گرفتانجام  یتکرار میمفاه

 .شدند محسوب نانهیکارآفر یابیاحساس در رفتار بازار

 شد استفاده یکدگذار دادن انجام یاز چند کدگذار برا پژوهش، ییایپا از نانیاطم یبرا

کدگذاران،  کهحاصل شد  نانیاطم ن،ی. همچنبود زیناچ کدگذاران نیا نیب تفاوت که

 اند کردهانتخاب  ها آن قیدق فیتعر اساسبر و مربوط قاتیمناسب را از راه تحق یها مقوله

(Milne & Adler, 1999). قیطر از و جادیا لیتحل ندیفرا ةیاولمراحل  در یکدگذار یالگو 

شد  یاعتباربخش هیاول یها دادهاز  یا نمونه یکدگذار اساسبر ،گذرانکد نیتوافق ب یابیارز

(Schilling, 2006همچن .)مشاهدات و یپژوهش یفضا با پژوهشگر مدت یطوالن یریدرگاز  ن،ی 

 قیطر از یسازمثلث زین و قیتحق مورد افراد با یاعتمادساز جمله از پژوهش طیمح در او مداوم

 نیتضم یبرا متنوع یاطالعات منابع و مختلف افراد شامل مختلف منابع از شواهد یگردآور

 (.Patton, 2002) شد استفاده پژوهش ییروا
 

 ها افتهی
 یشناختتیجمع فیتوص

 .دهد یم نشان را شدهمصاحبه نانیکارآفر یشناختتیجمع یها یژگیو 1 جدول

ها  دادهمستقر در استان تهران،  انیبن دانشمصاحبه با کارآفرینان نوپای  2۰ دادن پس از انجام

ی پژوهش ها دادهی از کدگذاری ا نمونه 2جدول به اشباع رسید و دادة جدیدی حاصل نشد. 

 .دهد یمحاضر را نشان 
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 نانیکارآفر یشناختتیجمع یها یژگیو. ۱ جدول
 فراوانی درصد فراوانی  

 ۸۵ ۱۷ مرد جنسیت
 ۱۵ ۳ زن 
    
 ۱۵ ۳ ۱۸- ۲۹ سن
 ۴۴ -۳۰ ۹ ۴۵ 
 ۶۴ -۴۵ ۸ ۴۰ 
    

 ۵۰ ۱۰ کارشناسی تحصیالت میزان
 ۴۰ ۸ ارشد کارشناسی 
 ۱۰ ۲ دکتری 
    

 ۵۵ ۱۱ بایو یانبن دانش صنعت
 ۴۵ ۹ نانو 

 
 یکالم یها داده یاز کدگذار یا . نمونه۲ جدول

 احساس ابتکاری راه پیامد کالمی دادة نمونه کارآفرین کد

E1 

که  یمنطق و برآورد اساسبر بیشتر
موارد مانند  ی. برخگیرم یم یمتصم کنم یم
و حمل محصول  یبند بسته های یدها
احساس کردم اگر  که است آمده  یشپ
دچار  یا رسم ینم یجهبه نت یافکر کنم  یادز

 اساسبر ،موارد این در. شوم یم یدترد
 یلیکه آن لحظه به موضوع دارم خ یحس

با  یژهو به یهرو ین. اگیرم یم یمزود تصم
روز با آن  که هر یحجم اطالعات یشافزا

 .کند یکمکم م یلیسروکار دارم خ

 گیری یمسرعت تصم افزایش

 

 یراه ابتکار یامدهایپ نیتر مهماز  یکی :یریگ میتصمسرعت  شیافزا. 1 امدیپ

در  ژهیو به نانیکارآفر یریگ میتصمسرعت  شیافزا نانه،یکارآفر یابیدر رفتار بازار احساس

 ،یطیشرا نیاطالعات است. در چن زیسرر یحاو طیشرا زیو ن تیهمراه با عدم قطع طیشرا
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 نةیزم در خود حس اساسبلکه بر ،موجود اطالعات همةتوجه به پردازش  با تنها نه نانیکارآفر

 نهیزم نیدر ا اننیکارآفر از یکی ،مثال  یبرا ؛گرفتند یم میتصم کوتاه یزمان  در نظرمورد  ةمسئل

 :است فتهرگ  جهینت

 مسئله دربارة یخوب حس اگر ،کلدر. رمیگ یم میتصم خودم ةزیغر و شمّ اساسبر شتریب»

 مثالً ؛دهد نشان را نظرم خالف شواهد اگر یحت ،رمیگ یم میتصم هیثان چند ظرف باشم داشته

 میتصم قهیدق چند ظرف محصول به متعلق حس اساسبر کامالً محصول ةتوسع بارةدر بار کی

 یریگ میتصم یبرا دیبا روز چند رمیبگ میتصم نیقرا و شواهد اساسبر خواستم یم اگر .مرفتگ 

 «.گذاشتم یم وقت

نقش  مثبت احساسات ژهیو به احساسات :یریپذ سکیربه  لیم شیافزا. 2 امدیپ

 فایا ها آنمربوط به بازار  ماتینوپا در تصم نانیکارآفر یریپذ سکیربه  لیم شیدر افزا یمهم

و گسترش  دیجد محصول توسعةبه  میتصم تابه ورود به بازار  مینقش از تصم نی. ادنکن یم

 از که یموارد درکردند  انیبمورد مصاحبه  نانیاز کارآفر یاری. بسشود یم مشاهده وکار کسب

سودآور  یها فرصت کردندنبال مورددر ژهیو بهخود  ماتیتصم یاحتمال یها انیزو  اهخطر

 ،مثال  یبرا ؛است زدهآخر را  حرف مسئله مورددر ها آن خوب حس تیدرنها ند،ا هآگاه بود

 گفتهمربوط به بازار خود  یها میتصمدر  مثبت عواطف یامدهایپ مورددر اننیکارآفراز  یکی

 :است

در  یول ،به آب نزنم گدار یب و کنماطالعات را مرور  نیروزتر بهو  نیتا آخر کنم یم یسع»

داشته  یشصت به چهل باشد اگر حس مثبت یحت ای پنجاه پنجاه انیکه احتمال سود و ز یموارد

 «.روم یمو جلو  کنم یمخطر  اسحسا نیهم اساسبر ،باشم

از مراحل  یمورد مصاحبه در برخ نانیاز کارآفر یاریبس: در بازار بقا. 3 امدیپ

ترک  ای یورشکستگ خطر یکه حت شدند مواجه یناگوار طیشرا باخود  وکار کسب

دو  ندهیبه آ یدواریام زیترس از شکست و ن یول ،داشت دنبال به ها آن یبرا را وکار کسب

 یامر شدند. ناگوار نیو مانع ا ندعمل کرد احساس یراه ابتکار عنوان بهبودند که  یعامل مهم

 یمقاومت و پافشار یبرا نانیکارآفر نیا زانندةیانگ نیتر مهمو ناکام  خورده شکست یها هواژ
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در هنگام ورود به بازار و رقابت با  ژهیو به موضوع نیابود.  وکار کسبمراحل دشوار  در

 نهیزم نیدر ا اننیکارآفر از یکی ،مثال یبرا ؛داشت یشتریب تیاهم یاصل یمحصوالت رقبا

 :است کرده انیب

به  سو کی. از مشکالت شروع شد کم کمسال از ورودم نگذشته بود که  کیاز  شتریب»

 نکهیا وجود با. کردند یمبهتر از ما کار  یلیرقبا خ گرید یو از سو دیرس ینم هیمواد اول یلیدال

 یطورجد به یا چندهفتهحدود  ،محصول کرده بودم دیتوسعه و تول یرو یادیز یگذار هیسرما

 نیهم .بودم زاریب شدت به خورده شکست نیاز اسم کارآفر یول ،کردم یمبه بستن بنگاه فکر 

 «.اورمیب دوام و کنم مقاومت شد سبب هم مسئله

عوامل  نیتر مهماز  نانیکارآفر احساسات :ینوآور به شیگرا شیافزا. 4 امدیپ

. هاست آنمربوط به بازار  یها تیفعالمختلف  یها جنبهدر  ینوآور جادیبه ا ها آن زانندةیانگ

 زیو ن انیمختلف مربوط به محصول، روابط با مشتر یها جنبهدر  زیاز هر چ شیب ینوآور نیا

در بازار،  ها آن شتریب شدنغرق و نانیکارآفر مثبت عواطف. ابدیینمود م یابیبازار یراهبردها

 ةنشدبرآورده یازهاین ییدر شناسا یشتازیپ جهیدرنتو  انیبا مشتر واسطه یببرخورد و تماس 

 :گرفت جهینت اننیکارآفر از یکی ،مثال  یبرا ؛داشت یپ در را ها آن

 یکه برا یمال خودم بود و با توجه به تالش هفسفات یها یافزودن ینوع یطراح هیاول ةدیا»

امتحان آن  یآن داشتم. خودم برا تیموفق درمورد یخوب حساز اول  ،کردم آن کردنیاتیعمل

 ،دارد ییرادهایبردم که محصول هنوز ا یبه شهرستان سفر کردم و در تماس با کشاورزان پ

 نی. چنکند یم یکاربرد شدت بهکشاورزان  یبرا آن رادر محصول  یاصالحات اندک یول

آن  کردنیاتیعملو در تمام مراحل  شد یم دیتول رانیدر ا بارنیاول یاز محصول برا یا نمونه

 «بود که به آن داشتم. یمثبت حس ام پشتوانه نیتر بزرگ

 

 یریگ جهینتحث و ب
 زیو سرر یطیتالطم مح ت،یعدم قطع جمله ازخود  وکار کسب طیشرا لیدلبه نانیکارآفر

 ها روش نیاز ا یکی. کنند یماستفاده  یریگ میتصم یبرا خود ژةیو یها روشاطالعات از 

 فایا نانیکارآفر ماتیاز تصم یاریدر بس ینقش مهم که است یریگ میتصم یابتکار یها راه
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مختلف  یها میتصماست که در  یابتکار یها راه نیتر مهماز  احساس ی. راه ابتکارندک یم

 ماتیتصم نان،یکارآفر یها تیفعال نیتر مهماز  یکی ،نیهمچندارد.  یادیز تیاهم نانیکارآفر

 در شتریب نانهیکارآفر یابیبازار اررفت. ستا نانهیکارآفر یابیو رفتار بازار ها آنمربوط به بازار 

 شیافزا امدیپ چهار ،پژوهش یها افتهی اساسبر. دارد شهیر نانیکارآفر یریگ میتصمو  تیذهن

 یبه نوآور شیگرا شیدر بازار و افزا بقا ،یریپذ سکیربه  لیم شیافزا ،یریگ میتصمسرعت 

 راه .شدند ییشناسا نوپا نانیکارآفر یابیدر رفتار بازار احساس یراه ابتکار یامدهایپ نیتر مهم

 Finucane et) دریگ یم میتصم هیظرف چند ثان اغلبفرد  و دارد یعیسر اثر احساس یابتکار

al., 2000) .یکی یریگ میتصمسرعت  شیو افزا است هشد دییتأدر پژوهش حاضر   جهینت نیا 

 رکلد نانی. کارآفراست هبود نانیکارآفر یریگ میتصمدر  احساس یراه ابتکار یامدهایاز پ

 یها جنبهمثبت را برجسته کنند تا  یها جنبه شتریمبهم و دوپهلو ب یها تیموقع دردارند  شیگرا

 .Palich & Bagby, 1995)دارند ) انگریدنسبت به  یشتریب یریپذ سکیر ،گرید  عبارت به ؛یمنف

 هشد دییتأدر پژوهش حاضر  که است احساس یاز راه ابتکار استفاده مسئله، نیا لیاز دال یکی

 & Hills). است نانهیکارآفر یابیرفتار بازار یها یژگیو نیاز بارزتر یکی یبه نوآور لی. ماست

Hultman, 2006) یابتکار راهمثبت  یامدهایاز پ یکیپژوهش حاضر،  یها افتهی اساسبر 

 نانی. کارآفراست یبه نوآور شیگرا شیافزا نانه،یکارآفر یابیرفتار بازار در احساس

از  یاریبر بس یادیز آثار ینیب خوش نیو ا دارندخود  وکار کسب مورددر یادیز ینیب خوش

در پژوهش حاضر  جهینت نیا. (Koellinger et al., 2007)دارد  ها آن یوکار کسب ماتیتصم

 یعوامل پافشار نیتر مهماز  نخوردبد شکست حسبه همراه  ینیب خوش و هشد دییتأ

 .استشده  شناختهرقابت در بازار  ژهیو بهسخت  طیبا شرا ههدر مواج نانیکارآفر

 

 شنهادهایپ

 نکته نیا نییتب نانیکارآفر یبرا حاضر پژوهش یکاربرد یشنهادهایپ نیتر مهم از یکی .1

 هیتک یریگ میتصم در خود احساسات و عواطف بر است بهتر طیشرا کدام در که است

 تجربة و نهیزم شیپ یا مسئله مورددر که یطیشرا در نانیکارآفر شود یم شنهادیپ. کنند

 و کم زمان در دیبا که یطیشرا در ،شوند یم رو هروب آن با بارنیاول یبرا و ندارند یقبل
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 نیب انتخاب مورددر یجد دیترد دچار که یطیشرا در زین و رندیبگ میتصم سرعت به

 در خود احساسات و عواطف یبرا یتر پررنگ نقش هستند، یریگ میتصم یها نهیگز

 یطیشرا نیچن در عواطف و احساسات از یریگ بهره با. رندیبگ نظردر یریگ میتصم

 بلکه ،ابدی یم شیافزا (نوپا نانیکارآفر ژهیو به) نانیکارآفر یریگ میتصم سرعت تنها نه

 از یبردار بهره و ییشناسا احتمال جهیدرنت و ها آن یریپذ سکیر و ینوآور به لیم

 بازار در زین یشتریب یبقا شانس ها آن و بداییم شیافزا سودآور و بکر یها فرصت

 .داشت خواهند

 برآورد مانند یمراحل در شتریب نانیکارآفر تااحساس و عواطف ،پژوهش نةیشیپ اساسبر .2

 نیتر مهم از یاریبس در و  (Cardon et al., 2012)است شده یبررس ها فرصت یابیارز و

 به توجه با. است نشده یبررس یدانیم صورت به نانیکارآفر یوکار کسب یها میتصم

 مختلف مراحل در احساسات و عواطف یاثرگذار بر ینیکارآفر نظران صاحب دیتأک

 یامدهایپ یآت یها پژوهش در شود یم شنهادیپ نان،یکارآفر یوکار کسب ماتیتصم

 نانیکارآفر یابیباز و خروج به میتصم ورود، به میتصم مانند ییها میتصم در احساسات

 .شود یبررس شکست از پس

 نانیکارآفر یها میتصم نیب نان،یکارآفر یریگ میتصم در گرفته  انجام یها پژوهش طبق .3

 ن،یبنابرا ؛Baron, 1998)) دارد وجود یادیز یها تفاوت شده تیتثب نانیکارآفر و نوپا

 نانیکارآفر ماتیتصم در احساسات و عواطف یامدهایپ یها تفاوت شود یم شنهادیپ

 .شود یبررس شده تیتثب و باتجربه نانیکارآفر و نوپا

 یها راه یاثرگذار و یریگ شکل در یمهم نقش فرهنگ مانند یا نهیزم عوامل از یاریبس .4

 کی در است ممکن ،مثال  یبرا ؛دارند نانیکارآفر ماتیتصم در یریگ میتصم یابتکار

 یامر گرید یفرهنگ در و مثبت یامر یریگ میتصم در احساسات از بردن بهره فرهنگ

 یفرهنگ یها تفاوت نیا ندهیآ یها پژوهش در محققان شود یم هیتوص. شود یتلق یمنف

 یشنهادهایپ و ردیبگ صورت موضوع یساز یبوم تا رندیبگ نظردر زین را یا نهیزم و

 .شود ارائه یرانیا نانیکارآفر یبرا یشتریب یکاربرد
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