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اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسبوکار در
واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد
زهره محمدزاده ،1سعید مرتضوی ،2یعقوب
 .9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

مهارتی3

 .2استاد دانشکدة علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .3استادیار دانشکدة علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دریافت9399/91/91 :
تاریخ پذیرش9395/13/12 :

چکیده
با توجه به نقش کارآفرینی بهعنوان موتور محرک توسعة اقتصادی ،شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد کسبوکار حائز
اهمیت است .ازآنجا که کارآفرینی فرایندی شناختی است و ترس ،از عوامل اثرگذار بر آن است ،در پژوهش حاضر تأثیر
انواع ترس ادراکشدة کارآفرینان بر عملکرد فردی کارآفرینان و عملکرد کسبوکار آنان بررسی شده است .این پژوهش
براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است.
جامعة آماری این پژوهش ،کارآفرینان کسبوکارهای کوچک شهرستان گناباد هستند .با مراجعه به ادارة صنایع و معادن
 993کارآفرین شناسایی شدند که براساس جدول مورگان  915نمونه انتخاب شد .نمونهها براساس نمونهگیری تصادفی
انتخاب شدند .دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت جمعآوری شد و دادهها در قالب مدلیابی معادالت
ساختاری و با استفاده از نرمافزار لیزرل آزمون و تحلیل شدند .نتایج نشان داد بین ترس از استرس کاری و اجتماعی و ترس
از نداشتن منابع با عملکرد فردی و عملکرد کسبوکار تأثیر منفی و معنیداری وجود دارد .همچنین ،بین ترس از مرگ و
خطر با عملکرد فردی و عملکرد کسبوکار تأثیر مثبت و معنیداری وجود دارد ،اما بین سایر انواع ترس با عملکرد تأثیر
معنیداری مشاهده نشده است.
واژههای کلیدی :ترس کارآفرینان ،عملکرد فردی ،عملکرد کسبوکار.
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مقدمه
طبق گزارش بانک جهانی در زمینة فضای کسبوکار  915اقتصاد جهانی در سال  ،2193جایگاه
ایران نسبت به سال  2199پنج رتبه تنزل یافته و به رتبة  995رسیده است (میراحسنی.)939 :9399 ،
این آمار نشان میدهد فضای کسبوکار کشور با مشکالت زیادی روبهرو است .البته فقط شرایط
کسبوکار بر موفقیت کارآفرینان اثر نمیگذارد ،زیرا کارآفرینی بنا به ماهیت خود که فرایندی
شناختی است ،از عوامل دیگری چون هیجانات کارآفرینان تأثیر میپذیرد .این هیجانات بر
تصمیمگیریهای آنان تأثیر میگذارد ) .(Shane & Venkataraman, 2000: 219یکی از مهمترین
هیجانات ،ترس است که جزء جداییناپذیر محیط کار است .ترس بهعنوان احساسی منفی از انرژی
افراد در کار میکاهد و برای کارآفرینان مانع بزرگی در دستیابی به اهداف بهشمار میرود (Kish-

) .Gephart et al., 2009: 166با نگاهی شناختی به مبحث ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان مشخص
میشود احساسات منفی کارآفرینان تأثیر شایانتوجهی بر تصمیمگیری آنان در کسبوکار
میگذارد و موجب میشود آنها نتوانند از فرصتها بهدرستی استفاده کنند؛ بنابراین ،موجب
توسعهنیافتن کسبوکار و عملکرد آنان میشود .برایناساس ،در پژوهش حاضر تأثیر ترس ادراکی
کارآفرین بر عملکرد فردی کارآفرینان و عملکرد کسبوکار آنان بررسی میشود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
از منظر مکتبهای مختلف کارآفرینی ،موضوع این پژوهش در حوزة مکتب انسانی قرار میگیرد،
زیرا صفات مشخصی را برای کارآفرین برمیشمارد که برخی از آنها عبارتاند از :نیاز به
موفقیت ،نیاز به استقالل ،ریسکپذیری و قدرت تحمل باال .همچنین ،این تحقیق در حوزة
تئوریهای شخصیتی قرار میگیرد .در این رویکرد ،شخصیت افراد ،اعمال آنها را تشریح میکند.
درضمن ،در حوزة مکتب اشخاص بزرگ و ویژگیهای روانشناختی نیز قرار میگیرد .ازآنجا که
کارآفرینان با شهود و احساس درونی خود میتوانند بازار را پیشبینی و تجزیه و تحلیل کنند و
تصمیم بگیرند و احساس نیاز به موفقیت ،پشتکار و عزتنفس در آنها موج میزند ،این موضوع
در حوزة اشخاص بزرگ قرار میگیرد .بهعالوه ،براساس اینکه باورهای افراد و نگرشهای
منحصربهفرد آنان عوامل اصلی رفتار کارآفرینان را تشکیل میدهد ،مسئلة یادشده در حوزة
ویژگیهای شخصیتی قرار میگیرد ).(Cunningham & Lischeron, 1991: 53
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ترس

ترس احساس قوی ناخوشایند ناشی از پیشبینی و آگاهی از خطر است و سطح باالیی از
برانگیختگی احساس است که موجب درک شایانتوجهی در مواجهه با تهدیدها میشود.
براساس شرایط ،ممکن است ترس انگیزهای برای اقدامات محافظتی و ناسازگارانه باشد .ترس
از قویترین احساسات انسان است .هرچند ترس احساسی ذهنی است ،به تجربة افراد نیز
بستگی دارد ( .)Corbo, 2011: 232درنتیجه ،ترس هیجانی طبیعی است که نقش مهمی در عمق
زندگی روانی بشر ایفا میکند و در پیشبرد اهداف در هنگام بروز وضعیتهای دشوار که عقل
بهتنهایی از عهدة آنها برنمیآید ،بهگونهای مؤثر عمل میکند .بهدلیل اهمیت این موضوع،
توجه به ترس در محل کار و چرایی و چگونگی تجربة آن موجب بهوجودآمدن انقالب
عاطفی در رفتار سازمانی شده است .محققان ترس را در یازده خوشه تقسیمبندی کردهاند که
از این بین ،فقط پنج خوشة آن با کارآفرینان مرتبط است و شامل ترس از استرس کاری و
اجتماعی ،ترس از انتقاد و شکست ،ترس از مجهوالت ،ترس از مرگ و خطر و ترس از
نداشتن منابع میشود ).(Barsade et al., 2003: 76
استرس اجتماعی ،تجربة اضطراب و ناراحتی و ترس مربوط به قرارگرفتن در موقعیتهای
اجتماعی بیان میشود که به اجتناب عامدانه از موقعیتها و ترس از ارزیابیشدن از سوی دیگران
منجر میشود ) .(Zubeidat et al., 2007: 712وابستگی بیش از حد کارآفرین به دیگران ،از لحاظ
عاطفی و مادی موجب ایجاد ترس از طردشدن و ازدستدادن حمایت اطرافیان میشود

(Frese et

) .al., 2002: 267همچنین ،استرسهای اجتماعی ،ترس ازدستدادن قدرت و منزلت در اجتماع و
آسیبدیدن اعتبار فردی از عوامل ایجاد ترس در مالکان کسبوکار است ) ،(Cook, 2005: 13زیرا
ترس ازطردشدن کمکم به ترس از مطلوبنبودن در اجتماع منجر میشود و موجب کاهش
اعتمادبهنفس افراد میشود .ترس از تأییدنشدن در اجتماع سبب کاهش اعتمادبهنفس افراد میشود.
ترس دربارة مسائل مربوط به کار و به چالش کشیدهشدن از سوی سرمایهگذاران و مشتریان همیشه
دغدغهای مهم برای کارآفرینان بوده است.
ترس از شکست یک صفت فرهنگی -اجتماعی است که شامل احساس دربارة عواقب مورد
انتظاری است که دیگران آن را ارزشگذاری میکنند ) .(Welpe et al., 2011: 73همچنین ،شامل
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میزان تمرکز افراد بر دستیابی به نتایج منفی نیز میشود ) .(Caraway et al., 2003: 419دالیل ترس از
شکست شامل پرهیز از ارزیابی موقعیتها ،نبود مسئولیتپذیری در فعالیتهای منجر به شکست،
نپذیرفتن اهمیت خودارزیاببودن ،نبود قضاوت عملکرد خود و پذیرفتن نقش یک بازنده میشود
) .(Kumar & Jagacinski, 2006: 149گاهی ترس از انتقاد در شکل ترس از حرف مردم نمود پیدا
میکند .ترس از حرف مردم بهعلت وحشت از محرومشدن از حقوق اجتماعی ،انگشتنماشدن در
بین مردم ،مورد انتقاد و خردهگیری بودن و مطرودشدن از اجتماع است (

(Shapiro et al, 2011:

 .221اغلب افراد آنقدر نگران احتمال شکست هستند که محتاطانه رفتار میکنند و خود را از
فرصتهای بسیاری محروم میکنند

)40

 .(Collins, 2007:عدم اطمینان به پیامدهای احتمالی و

نگرانی از شکست و زیان ،یکی از موانع اصلی در شروع فعالیتهای جدید است (نائیجی و
اسفندیاری)533 :9399 ،
هرچند توانایی اتخاذ ریسک و بهرهگیری از فرصتها از ویژگیهای کارآفرینان است،
کارآفرینان همچنان از تکیه بر شانس ترس دارند ،زیرا زمان و چگونگی ریسک نامعلوم است
) .(Deniz et al., 2011: 581یکی از دالیل اجتناب از ریسک ،ترس از مجهوالت و نامعلومات است،
زیرا افراد هنگامیکه دربارة مسائل اطالعات و دانش الزم را نداشته باشند از اتخاذ تصمیم دربارة
مسائلی که عدم اطمینان در آنها وجود دارد دوری میجویند ) .(Collins, 2007: 41محققان ترس
از مجهوالت را وابسته به میزان پیشبینیهای منفی از آینده میدانند؛ مانند پیشبینی دربارة
رویدادهایی مثل سقوط اقتصادی ،بالیای طبیعی و .(Vangelderen et al., 2015: 659) ...همچنین،
برخی از ترسها ناشی از تغییر است .ترس از تغییر در بازار بهدلیل اثر بالقوهای است که بر
کسبوکار و تجارت دارد .ترس از بیاعتمادی میان دولت و مؤسسات بزرگ نیز همواره در بین
صاحبان کسبوکار وجود دارد ) .(Yorton, 2005: 10ترس از مجهوالت ،زاییدة ناآگاهی انسان از
پدیدههاست .ترس ناشی از ناآگاهی از موضوع ،کارآفرین را مضطرب میسازد و بر عملکرد وی
تأثیر میگذارد و موجب میشود وی نتواند از فرصتهای پیش روی کسبوکار استفاده کند
).(Emeke, 2006: 51
ترس از مرگ و بیماریهای فردی و نگرانی دربارة خانواده از عوامل عمدهای است که بر
مالکان کسبوکارها اثر میگذارد
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معرض خطر و تعارض هراس دارند .همواره دغدغة این افراد ،چگونگی نشاندادن واکنش به
این استرسها در محیط کار بوده است

)2005: 12

 .(Cook,همچنین ،ترس از خطر بر

هنجارهای فرهنگی و پاسخهای رفتاری تأثیر میگذارد ،زیرا موجب میشود رفتار اجتنابی
بهصورت هنجار فرهنگی در جوامع بروز کند و این رفتار اجتنابی افراد را از حرکت در مسیر
پیشرفت بازدارد ).(Hayton et al., 2013: 15
همانطورکه داشتن اطالعات کافی در ارزیابی ریسک گزینهها امری مهم و ضروری برای
موفقیت کارآفرینان است ،نداشتن اطالعات کافی از موانع شناختی است که به تأخیر در
تصمیمگیری افراد منجر میشود .ترس از نداشتن امکانات و اطالعات ،نداشتن منابع مالی کافی
برای پرداخت به کارکنان ،استخدام ،نبود امکان تأمین الزامات قانونی ،بهروزرسانی تجهیزات،
فضای الزم برای کسبوکار و پرداخت به طلبکاران همواره دغدغهای اساسی برای کارآفرینان
بوده است .این ترس ممکن است ناشی از نداشتن اطالعات درست در زمان مناسب و نداشتن
سیستم اطالعاتی مناسب باشد ) .(Collins, 2007: 43افرادی که احساس نبود حمایت و ناتوانی در
مدیریت مطالبات خود دارند ،دچار استرس و نگرانی زیادی میشوند .کارآفرینان همیشه نگران
ریسکهای مالی و وامهایی هستند که برای راهاندازی کار خود گرفتهاند .ترس از ورشکستگی و
ازدستدادن همة پول و سرمایه در آنان بسیار وجود دارد ).(Forret & Janasz, 2005: 485
تصمیمگیری ،برنامهریزی ،توانایی تخصیص و کنترل منابع مانند زمان ،مواد و کارکنان ،توانایی
کسب درآمد از طریق فروش ،سازگاری ،مدیریت تغییر و غلبه بر سختیها از عوامل کلیدی
عملکرد کارآفرینان است

)2003: 71

 .(Oleary,مدیریت تغییر توسط کارآفرینان و مدیریت

راهبردی روابط نیز جزء عوامل اصلی ارزیابی عملکرد است ) . (Fenty, 2002: 31همچنین ،ابتکار
عمل ،درنظرگرفتن ریسک و نوآوری از مهمترین ویژگیهای مرتبط با عملکرد کارآفرینان موفق
است

)et al., 2008: 571

 .(Runyanعواملی چون تنظیمکردن اهداف ،توانایی مقابله دربرابر

عواطف ،برقراری روابط مؤثر ،تحمل ریسک و خوشبینی از عوامل ارزیابی عملکرد فردی
کارآفرینان است .عملکرد کارآفرینان درصورتی موفقیتآمیز است که حجم فروش سالیانة آنها
افزایش یافته باشد ،تعداد کارکنان آنها درحال افزایش باشد و صنعت طول عمر بیشتری داشته باشد
)2007: 46
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پیشنهاد شده است و در تحقیق حاضر مالک عمل برای سنجش عملکرد کارآفرینان پیرامون
عملکرد فردی و عملکرد کسبوکار کارآفرینان است.
احساسات سیستم هدایتکنندة افراد در قضاوتها ،رفتار و اعمال محسوب میشود ،زیرا
حمایت از دستیابی به اهداف ،موفقیت افراد و ایجاد انگیزه از طریق احساسات صورت
میگیرد

)2009: 34

 .(Cure,احساسات مثبت موجب تسهیل در تصمیمگیری شهودی و

احساسات منفی مانع تصمیمگیری عقالنی میشود؛ بنابراین ،ترس بهعنوان احساسی منفی
موجب مسدودشدن راههای رسیدن به اهداف میشود و ناتوانی در غلبه بر واقعیت را به همراه
میآورد) . (Isen, 2001: 81ترس موجب کاهش اعتمادبهنفس در افراد میشود که درنهایت به
اتخاذ رفتار اجتنابی در دستیابی به اهداف منجر میشود ).(Kumar & Jagacinski, 2006: 151
ترس از شکست رابطهای منفی با فعالیتهای کارآفرینان در سطح ملی ،بینالمللی و فرایندهای
کارآفرینی دارد ) .(Hayton et al., 2013: 7براساس میزان تمرکز کارآفرینان بر نتایج منفی،
آنها از انجامدادن فعالیت مؤثر برای رسیدن به هدف سر باز میزنند

(Welpe et al., 2011:

) .73ترس از شکست افراد را به سمت احتماالت منفی سوق میدهد و موجب دلسردشدن آنان
حتی در وضعیتهای موفقیتآمیز میشود .ترس ،ادراک از خطر را افزایش میدهد و موجب
تعلل در تصمیمگیری میشود ) . (Lu et al., 2013: 72افرادی که از شکست میترسند تمایلی
به شناسایی علت و تجربة شکست خود ندارند .آنها شکست خود را انکار میکنند و با
بهکارگیری رفتار اجتنابی به آن کمک میکنند ) .(Clarke, 2008: 59ترس از شکست روی
خودکارآمدی افراد تأثیر میگذارد؛ بنابراین ،افراد نمیتوانند دربارة ارزیابی از موقعیتها
تصمیم درستی بگیرند .ترس از انتقاد و شکست و نگرانی از تمسخر از سوی دیگران موجب
میشود افراد از کنجکاوی دست بردارند ) .(Hayton et al., 2013: 9عواملی مانند عدم اطمینان،
محافظت از خود و ایده موجب انگیزة ترس از شکست در افراد میشود و افراد را وادار
میسازد هدفهای عملکردی -اجتنابی را بپذیرند .همچنین ،این اهداف موجب میشود افراد
عملکرد خوبی نداشته باشند و بهسرعت دست از تالش بردارند

(Elliot & McGregor, 2001:

) .513ترس از شکست به کاهش انگیزة ذاتی افراد منجر میشود .کاهش انگیزه در کار موجب
عملکرد پایینتر از پتانسیل افراد میشود ) .(McGregor & Elliot, 2005: 221ترس از شکست
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موجب اضطرابی میشود که درنهایت به تعویق انداختن تصمیمگیری در زندگی و تغییر در
رفتار افراد و تغییر مسیر حرفهای آنان منجر میشود ) .(Tyszka et al., 2011: 127ازآنجا که
مالکیت کسبوکارهای کوچک اغلب بهصورت انفرادی است ،بیماریهای ناشی از ترس
موجب کندشدن فعالیت مالک میشود و بر کیفیت زندگی و سودآوری وی تأثیر میگذارد
)et al., 2002: 265

 .(Freseهمچنین ،افراد با مشاهدة سرزنششدن و مسخرهشدن از سوی

دیگران بهدلیل شکست در کار ،از خالقیت و نوآوری در کار منصرف میشوند(

& Janes

 ،)Olson, 2000: 471زیرا کارآفرینان مانند دیگر انسانها نیازهای جسمی و عاطفی دارند و
لزوم توجه به هر دو بعد آن برای رسیدن به موفقیت ضروری است و ترس نیز یکی از
بزرگترین تهدیدکنندههای بقای کسبوکارهای کوچک است ).(Welpe, 2011: 86
در پژوهشهای داخلی ،پژوهشی مشابه پژوهش حاضر یافت نشد ،اما در پژوهشهای خارجی
موارد مشابهی دیده شده است .دنیز و همکاران ( )2199پژوهشی تجربی با موضوع «رابطه بین سطح
ترس درکشده و عملکرد کسبوکار» انجام دادند .کالینز ( )2113بهمنظور بررسی تأثیر بین ترس و
عملکرد ،پژوهشی تجربی با موضوع «موفقیت کارآفرینان ،تأثیر ترس بر روی عملکرد انسانی» انجام داد.

شکل  .1چارچوب نظری تحقیق

چارچوب مفهومی پژوهش
با توجه به متغیرهای معرفی شدة پژوهش و پیشینة تحقیق ،مدل مفهومی زیر برحسب تلفیق
مدلهای کالینز ( )2113و دنیز و همکاران ( )2199ارائه شده است .در این مدل ،انواع ترس
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کارآفرینان بهعنوان متغیر مستقل و عملکرد فردی کارآفرینان و عملکرد واحد کسبوکار
بهعنوان متغیرهای وابسته در قالب ده فرضیه ارائه شده است.
 .9ترس از استرس کاری و اجتماعی کارآفرینان بر عملکرد شخصی آنان تأثیر دارد.
 .2ترس از استرس کاری و اجتماعی کارآفرینان بر عملکرد کسبوکار آنان تأثیر دارد.
 .3ترس از انتقاد و شکست کارآفرینان بر عملکرد شخصی آنان تأثیر دارد.
 .9ترس از انتقاد و شکست کارآفرینان بر عملکرد کسبوکار آنان تأثیر دارد.
 .5ترس از مجهوالت کارآفرینان بر عملکرد شخصی آنان تأثیر دارد.
 .3ترس از مجهوالت کارآفرینان بر عملکرد کسبوکار آنان تأثیر دارد.
 .3ترس از مرگ و خطر کارآفرینان بر عملکرد کسبوکار آنان تأثیر دارد.
 .1ترس از مرگ و خطر کارآفرینان بر عملکرد شخصی آنان تأثیر دارد.
 .9ترس از نداشتن منابع کارآفرینان بر عملکرد شخصی آنان تأثیر دارد.
 .91ترس از نداشتن منابع کارآفرینان بر عملکرد کسبوکار آنان تأثیر دارد.
روش تحقیق
این پژوهش براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و بهلحاظ نحوة گردآوری دادهها از
نوع توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری این مطالعه را  993نفر از کارآفرینان کسبوکارهای
کوچک واحدهای تولیدی شهرستان گناباد تشکیل میدهند که در ادارة صنایع و معادن شهرستان
به ثبت رسیدهاند و کمتر از  51نفر کارگر دارند .بهمنظور برآورد حجم نمونه ،با بهرهگیری از
جدول مورگان از روش تصادفی ساده استفاده شد که تعداد نمونه  915نفر برآورد شد و دادههای
بهدستآمده از  915کارآفرین مبنای پردازش واقع شد .ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق،
پرسشنامة استاندارد بود که در طیف  5امتیازی لیکرت تنظیم شد .انواع ترس کارآفرینان در قالب
 29گویه و حول  5مؤلفه و عملکرد فردی کارآفرینان در قالب  3گویة  5امتیازی حول  2مؤلفه
(رضایت درونی و توان مدیریتی) از پرسشنامة کالینز ( )2113اقتباس شد .همچنین ،برای بررسی
عملکرد کسبوکار در قالب  1گویه و حول  3مؤلفه (رشد کسبوکار ،بعد مالی و نوآوری در
کار) از پرسشنامة دنیز و همکاران ( )2199استفاده شد .برای تحلیل دادهها از معادالت ساختاری از
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نرمافزار  LISRELو برای بخش آمار توصیفی از نرمافزار  SPSS16بهره گرفته شد .برای اندازهگیری
پایایی از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آن برای تمامی سازهها بیش از  1/3بهدست
آمد که نشاندهندة پایایی خوب پرسشنامه است .درضمن ،قبل از ورود به بحث آمار استنباطی و
آزمون فرضیهها ،از نرمالبودن توزیع دادهها اطمینان حاصل شد .با توجه به سطح معناداری براساس
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف که باالتر از  1/15است ،فرض نرمالبودن دادهها مورد تأیید
است .روایی ابزار سنجش در دو مرحله شامل روایی محتوایی با توجه به نظرهای خبرگان مرتبط با
موضوع و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت .هریک از سنجههایی که
مقدار بار عاملی آن کمتر از  1/3بود حذف شدند و بقیة سنجهها بهدلیل داشتن بار عاملی باالتر از
 1/3در پرسشنامه باقی ماندند ) .(Pallant, 2009برایناساس ،گویهها بیانکنندة سازههای مورد نظر
تحقیق هستند که در جدول  2نشان داده میشود.
جدول  .1نتایج تعیین پایایی ابزار تحقیق و نرمالبودن دادهها براساس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
ابعاد

ترس از استرس کاری و اجتماعی
ترس از انتقاد و شکست
ترس از مجهوالت
ترس از مرگ و خطر
ترس از نداشتن منابع
عملکرد فردی کارآفرینان
عملکرد کسبوکار کارآفرینان

آلفای کرونباخ

عدد معنیداری

نتیجه

0/528
0/58
0/081
0/502
0/080
0/599
0/581

0/060
0/000
0/085
0/095
0/052
0/2
0/188

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرها
گویه
بار عاملی

1
0/010

2
0/662

8
0/021

0
0/601

8
0/025

6
0/258

0
0/685

5
0/898

9
0/628

10
0/006

گویه
بار عاملی
گویه
بار عاملی
گویه
بار عاملی

11
0/028
21
0/850
81
0/918

12
0/650
22
0/605
82
0/009

18
0/800
28
0/029
88
0/685

10
0/265
20
0/816
80
0/508

18
0/882
28
0/919
88
0/588

16
0/012
26
0/510
86
0/098

10
0/001
20
0/886
80
0/695

15
0/091
25
0/680
85
0/068

19
0/868
29
0/562
89
0/061

20
/888
80
0/919
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یافتهها
آمار توصیفی :توصیف آماری نمونه با استفاده از متغیرهای جمعیتشناختی تحقیق نشان
میدهد در زمینة سطح تحصیالت  99/1درصد افراد مدرک سیکل 23/1 ،درصد افراد مدرک
دیپلم 29 ،درصد افراد مدرک فوق دیپلم 1/5 ،درصد افراد مدرک کارشناسی 3/9 ،درصد
افراد مدرک کارشناسی ارشد داشتند .همچنین ،مکان کسبوکار  51درصد افراد در روستا و
 92درصد افراد در شهر بود .در زمینة سابقة مالکبودن کسبوکار  1/5درصد کمتر از  5سال،
 92/9درصد بین  5تا  91سال 23/3 ،بین  91تا  95سال و  59/5درصد باالتر از  95سال مالک
این کسبوکار بودند .شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف معیار و همچنین
کمترین و بیشترین نمرة گزارششده در جدول  3مشاهده میشود.
جدول  .8یافتههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
انواع ترس

الویت

1
2
8
0
8

میانگین

انحراف معیار

باالترین

پایینترین

0
8/00
2/59
2/08
1/91

0/88
0/61
0/68
0/05
0/88

8
8
8
0
0

2
1
2
2
1

ترس از نداشتن منابع
ترس از استرس کاری و اجتماعی
ترس از انتقاد و شکست
ترس از مجهوالت
ترس از مرگ و خطر

مدل ساختاری پژوهش
نرمافزار  Lisrelچندین شاخص برازندگی مهم برای سنجش درستی مدل ارائه میکند.
همانطورکه در جدول  9مشاهده میشود ،بیشتر شاخصها از لحاظ برازش در وضعیت مناسبی
قرار دارند و مدل نظری تحقیق تأیید میشود.
جدول  .4شاخصهای نیکویی برازش
( dfدرجة
شاخص
آزادی)

معیار
سنجش
وضعیت
فعلی

/df χ

2

بزرگتر کوچکتر از
8
از صفر
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p-Value
(مجذور
(سطح
معنیداری) خطا)

RMSEA

1/85

0/00

GFI

(شاخص
برازندگی)

AGFI

(شاخص
تعدیلیافته
برازندگی)

NNFI

CFI

بزرگتر بزرگتر از
کوچکتر بزرگتر از
بزرگتر از 0/9
0/9
از 0/9
0/9
از 0/05
0/00

0/90

0/92

0/92

0/98
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یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
نخستین گام در تحلیل مسیر ،تعیین یک مدل ساختاری پیشتجربی است که همة متغیرها را
دربرمیگیرد .باید درنظر داشت در خروجی لیزرل تأثیر معنیداری هریک از متغیرهای مستقل
روی متغیر وابسته با استفاده از آمارة  Tمشخص میشود .اگر مقدار معناداری خارج از بازه
( )-9/93 ،9/93باشد ،فرضیة مورد نظر تأیید میشود .در شکل  2تخمین استاندارد مدل و در
شکل  3معناداری تمام ضرایب و پارامترهای مدل مورد آزمون نشان داده میشود.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب

شکل  .8مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری

در ادامه برای نمایش بهتر روابط و ضرایب پارامترهای مدل ،جدول  5بهشکل زیر ارائه
میشود.
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جدول  .8نتایج تأیید یا رد فرضیهها

1
2
8
0
8
6
0
5
9
01

فرضیه

ضریب مسیر

ترس از استرسکاری و اجتماعی -عملکرد فردی
ترس از استرس کاری و اجتماعی -عملکرد کسبوکار
ترس از انتقاد و شکست -عملکرد فردی
ترس از انتقاد و شکست -عملکرد کسبوکار
ترس از مجهوالت -عملکرد فردی
ترس از مجهوالت -عملکرد کسبوکار
ترس از مرگ و خطر -عملکرد فردی
ترس از مرگ و خطر -عملکرد کسبوکار
ترس از نداشتن منابع -عملکرد فردی
ترس از نداشتن منابع -عملکرد کسبوکار

-0/89
-0/60
0/10
0/26
-0/01
-0/15
0/99
0/91
-0/08
-0/02

مقدار
معناداری

-2/01
-8/18
0/55
1/29
-0/00
-0/98
0/86
0/82
-2/05
-2/08

نتیجه آزمون

تأیید
تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

طبق شکلهای  2و  3و جدول  ،5فرضیههای اول و دوم ،هفتم و هشتم ،نهم و دهم تأیید
میشود ،زیرا ارزش معناداری آنها خارج از بازه ( 9/93و  )-9/93بود و فرضیههای سوم و
چهارم ،پنجم و ششم بهدلیل قرارگرفتن ارزش معناداری در بازة مذکور تأیید نشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی میزان تأثیر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد آنان و عملکرد
کسبوکار در واحدهای کوچک تولیدی در شهرستان گناباد بود .نتایج این پژوهش در بررسی
فرضیة اول که بیانگر وجود تأثیر معنیدار بین ترس از استرس کاری و اجتماعی با عملکرد فردی
کارآفرین بود ،با یافتة پژوهش کالینز ( )2113همسو بود .در بررسی فرضیه دوم ،نتایج بیانگر وجود
تأثیر معنیدار بین ترس از استرس کاری و اجتماعی با عملکرد کسبوکار بود که این یافتة پژوهش
با نتایج تحقیق کالینز ( )2113و مطالعة دنیز و همکاران ( )2199در یک راستا نبوده است .افزایش
ترس موجب کاهش سرمایة انسانی و خودکارآمدی افراد میشود که تأثیر زیادی بر رفتار افراد
میگذارد .همچنین ،اعضای خانواده ،شرکا ،تأمینکنندگان ،مشتریان ،سرمایهگذاران و
اعتباردهندگان جزء شبکة اجتماعی کارآفرین محسوب میشوند و محرک فعالیت کارآفرینانه
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Mitchell & Shepherd,

 .)2011: 143محققان اذعان داشتهاند انگیزة پیشرفت و نبود ترس و دلهره در کار رابطة چشمگیری با
رشد شرکت دارد ) . (Rauch & Frese, 2007: 361بهعالوه ،بهدلیل فرهنگ ایرانی و حب خانواده و
وابستگی شدید به شبکههای اجتماعی عضویتیافته در آن ،ترس ازدستدادن احترام و اعتبار نزد
آنان موجب میشود تا افراد در رویارویی با فرصتها و ریسکها بسیار محتاطانه عمل کنند و در
این راستا بسیاری از فرصتهای موجود در پی ریسکها را از دست بدهند .این امر موجب
گسترشنیافتن کار آنان و ایجادنشدن هرگونه خالقیت و نوآوری در کار میشود .فرضیة سوم در
این پژوهش نشان داد بین ترس از انتقاد و شکست با عملکرد فردی کارآفرینان تأثیر معنیداری
وجود ندارد .این یافته با پژوهش کالینز ( )2113در یک راستا نیست .در بررسی فرضیة چهارم نیز
نتایج نشان داد بین ترس از انتقاد و شکست با عملکرد کسبوکار تأثیر معنیداری وجود ندارد که
این یافته با پژوهش کالینز ( )2113همسو نبوده است ،ولی با مطالعة دنیز و همکاران ( )2199در یک
راستا قرار داشته است .براساس نظر ولپ و همکاران ( )2199بهدلیل اینکه کارآفرینان به موفقیت
میل دارند ،به ارزشگذاریهای دیگران هنگام شکست توجهی نمیکنند؛ بنابراین ،انتقاد دیگران
تأثیری بر تصمیمگیری آنان در کار نمیگذارد .همچنین ،بهدلیل داشتن ویژگی خود ادراکی مثبت
و خوشبینی ،این افراد همواره در فعالیتهای خود مثبتنگرند و در امور نگرش منفی از خود نشان
نمیدهند ) .(Vangelderen et al., 2015: 660همچنین ،بهزعم ولپ و همکاران ( )2199کارآفرینان
بهدلیل ارزیابی موقعیتها و پویش محیط و پذیرفتن خود ارزیاب بودن ،ترسی از انتقاد و شکست
در کار ندارند .درضمن ،کالینز ( )2113ترس از شکست را با ویژگیهای فردی کارآفرینان در
تناقض میداند .کارآفرینان نهتنها از شکست بهعنوان تجربهای برای یادگیری استفاده میکنند ،بلکه
آن را جزئی از فرایند یادگیری میدانند و هنگام رویارویی با مشکل بهدنبال فرصتی برای حل آن
هستند .از نظر آنان ،هیچ شکستی راه پایان نیست ،بلکه پس از آن موفقیت در راه است.
در بررسی فرضیة پنجم ،ترس از مجهوالت با عملکرد فردی کارآفرینان تأثیر معنیداری
نداشت .این یافته با پژوهش کالینز ( )2113همسو نیست .نتایج تحقیق در بررسی فرضیة ششم
نشان داد تأثیر ترس از مجهوالت بر عملکرد کسبوکار کارآفرینان معنیدار نیست که این
یافته با پژوهش کالینز ( )2113همسو بوده است ،ولی با مطالعة دنیز و همکاران ( )2199در یک

www.SID.ir

Archive of SID
333

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،9شمارة  ،2تابستان 9395

راستا نبوده است .ترس از مجهوالت زاییدة ناآگاهی است و ازآنجا که کارآفرین فردی
خودآگاه است ،دامنة انعطافپذیری باالتری دارد و بهدنبال فرصتهاست ،برچسب ناآگاهی
در وی نمود پیدا نمییابد

)2006: 52

 .(Emeke,شامرا ( )2193اذعان میدارد انسان از

شناختهشدهها میترسد نه از ناشناختهها ،زیرا مسائل شناختهشده بیشتر در ذهن تجزیه و تحلیل
میشوند و بهاینترتیب فرصت بیشتری برای افکار منفی و ترس فراهم میآید .درنتیجه ،شاید
یکی از دالیل بیتأثیربودن ترس از مجهوالت بر عملکرد کارآفرینان نیز همین موضوع باشد.
قدرت تحمل ابهام کارآفرین حاصل ویژگیهایی نظیر اعتمادبهنفس ،قدرت پیشبینی،
امیدواری و برخورد فعال با پدیدههاست که درنهایت فرد به امید دستیافتن به نتایج دلخواه،
موقعیت مبهم را تحمل میکند .همچنین ،بهدلیل پویشگری محیط بهدلیل حضور کارآفرینان و
فعالبودن آنها ،این نوع ترس اثری بر عملکرد کسبوکار آنان نمیگذارد ).(Collins, 2007
در بررسی فرضیة هفتم ،وجود تأثیر معنیدار بین ترس از مرگ و خطر با عملکرد فردی
کارآفرین تأیید شد و این یافته با پژوهش کالینز ( )2113همسو بوده است .در بررسی فرضیة هشتم،
تأثیر ترس از مرگ و خطر بر عملکرد کسبوکار کارآفرینان معنیدار شد که این نتیجه در تناقض
با یافتههای مطالعات کالینز ( )2113و دنیز و همکاران ( )2199بوده است که نبود رابطه را بیان کرده
بودند .در تحلیل این نتیجه میتوان به آثار آگاهی از مرگ در زندگی اشاره کرد ،زیرا مردن
فرایندی بسیار پرمعنا در زندگی است و آگاهی از مرگ به انسان کمک میکند تا ارزشها و
اهدافش را در زندگی مشخص کند .جوامعی که اعمال مذهبی بیشتری انجام میدهند و انگیزة
درونی مذهبی دارند ،درمورد مرگ اضطراب کمتری دارند و همچنین عملکرد افرادی که
اضطراب مرگ بیشتری را ادراک میکنند ،بیشتر کاهش مییابد (ایمانیفر و همکاران.)33 :9391 ،
آگاهی از مرگ در جوامع مذهبی موجب میشود آنان مسیر کاری خود را بهگونهای تنظیم کنند
که اگر هر لحظه مرگ و خطر آنان را فراگرفت ،از انجامندادن فعالیتهای عقبافتاده ترس نداشته
باشند .درنتیجه ،این مسئله عاملی اثرگذار با تأثیر مستقیم بر عملکرد است .بهعالوه خطرپذیری،
ریسکپذیری و تحمل ابهام از ویژگیهای کارآفرینان است و موجب میشود ترس از مرگ نهتنها
عامل منفی اثرگذار بر عملکرد آنان نباشد ،بلکه با شهامت و تدبیری که دارند با آغوش باز به سمت
خطرها و ریسکها پیش روند و نهتنها ضعفهای خود را بپوشانند ،بلکه از فرصتهای محیطی نیز
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بهره ببرند ،زیرا رویارویی با خطرپذیری مالی ،اجتماعی یا روانی بخشی از فرایند کارآفرینی است
) .(McGregor & Elliot, 2005:222همچنین ،کارآفرینان اعتمادبهنفس باالتر و خوشبینی بیشتری
دارند و ادراک از خطر کمتری را تجربه میکنند و ارزیابی مثبتتری از فرصتهای محیطی دارند
(نائیجی و اسفندیاری .)533 :9399 ،درضمن ،نگرانی دربارة خانواده از عوامل اثرگذار بر مالکان
کسبوکار است .بهدلیل داشتن انس با خانواده و خواستار در رفاه بودن آنان ،این ترس موجب
تغییر تالش در راستای بهبود کیفیت زندگی خانواده میشود ).(Hutri & Lindeman, 2002: 21
در بررسی فرضیة نهم ،تأثیر معنیدار بین ترس از نداشتن منابع با عملکرد فردی کارآفرین
تأیید شد و این یافته با نتایج تحقیق کالینز ( )2113همسو بوده است .در بررسی فرضیة دهم،
تأثیر ترس از نداشتن منابع بر عملکرد کسبوکار کارآفرینان معنیدار شد که با مطالعة کالینز
( )2113همسو بوده و با نتایج دنیز و همکاران ( )2199در یک راستا نبوده است .نبود منابع
مورد نیاز ،نداشتن تجربه و مهارتهای الزم در کار و ازدستدادن اعتبار مالی از موانع مهم در
کسبوکار است و همواره در ذهن کارآفرینان وجود دارد .این موانع مانند سدی دربرابر راه
پیشرفت مسیر شغلی آنان ظاهر میشود .ترس از نداشتن منابع الزم در کار موجب میشود افراد
نگرش محدودی به پیشرفت کسبوکار خود داشته باشند و از اتخاذ ریسک بهدلیل ترس
ازدستدادن سرمایة خود صرفنظر کنند .محققان نیز بیان کردهاند ترس ازدستدادن سرمایه
یا نبود آن در کسبوکار موجب تضعیف و تعلل و انحراف در تصمیمگیری افراد میشود
) .(Coget et al., 2011: 482با توجه به تحقیق پاکویان ( ،)9399فضای کسبوکار ایران مناسب
نیست و با توجه به رکود تورمی موجود در کشور ،فضای مناسبی برای توسعة عملکرد
کسبوکار وجود ندارد .شاید یکی از دالیل ارتباط معنیدار ترس از نداشتن منابع بر عملکرد
کسبوکار ،همین شرایط حاکم بر جامعه باشد .این شرایط موجب افزایش روزبهروز قوانین
دولتی و فشارهای وارده از سوی محیط بر کارآفرینان کسبوکارهای کوچک -که جزء
بخش خصوصی در کشور محسوب میشوند -میشود و سبب محدودکردن عملکرد
کسبوکار آنان میشود .براساس این شرایط ،کارآفرینان از پذیرش ریسکهای باال در
کسبوکار بهدلیل ترس ازدستدادن منابع دردسترس خود و ترس از وجودنداشتن بیمه،
ملزومات کار و تجهیزات کار خودداری میکنند.
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پیشنهادهای اجرایی

ازآنجا که آگاهی ابزاری برای غلبه بر ترس است ،برنامهها و دورههای آموزشی بهمنظور
افزایش مهارت و تجربه برای غلبه بر ترس از استرس کاری و اجتماعی و ترس از نداشتن
مهارت و تجربه مؤثر است .رفتاردرمانی نیز ابزاری مؤثر برای غلبه بر ترس و استرس است،
زیرا فرد افکار منفی را از خود دور میسازد و به آرامش درونی میرسد .از طریق درمان
شناختیرفتاری نیز فرد با کمک آموزشهای الزم میتواند منابع ایجادکنندة ترس را در شرایط
مختلف شناسایی کند و با استفاده از راهکارهای بازسازی شناختی ،درمان عقلی -عاطفی و
درمان از طریق حل مسئله اقدامات الزم را برای برطرفکردن آن انجام دهد .همچنین ،شرکت
در دورههای برنامهریزی عصبی کالمی 9توصیه میشود که در آن برای افزایش اعتمادبهنفس
افراد و غلبه بر ترس آنها تالش میشود .برای غلبه بر ترس از نداشتن امکانات ،دولت با
سرعتبخشی به طرحهایی چون تأمین زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری برای
کارآفرینان ،تسهیلسازی دریافت وام ،کاهش نرخ بهرة وامهای دریافتی بخش تولید ،توسعة
خدمات تأمین اجتماعی و حمایت بیشتر و روزافزونتر از صندوق خطرپذیری کارآفرینان
میتواند کارآفرینان را در غلبه بر این ترسها یاری رساند.
پیشنهادهای پژوهشی

با توجه به نبود تأثیر معنادار بین ترس از انتقاد و شکست با عملکرد کارآفرین و عملکرد
کسبوکار میتوان ویژگیهایی چون خوشبینی ،اعتمادبهنفس و ریسکپذیری را بهعنوان
متغیر تعدیلگر در تحقیقات آتی مورد آزمون قرار داد .با توجه به نبود تأثیر معنادار بین ترس از
مجهوالت با عملکرد کارآفرین و عملکرد کسبوکار نیز میتوان متغیر تحمل ابهام را متغیر
تعدیلگر توصیه کرد .همچنین ،با توجه به تأثیر مثبت بهدستآمده از ترس از مرگ و خطر با
عملکرد کارآفرینان ،میتوان متغیر خطرپذیری را متغیر تعدیلگر درنظر گرفت و نقش
تعدیلگری آن را آزمون کرد .در پایان ،شایان ذکر است پژوهش حاضر دیدگاه ارزشمندی
دربارة ترس کارآفرینان ارائه میکند ،اما مشمول محدودیتهای معمول در مطالعات میدانی
است؛ مانند مقطعیبودن پژوهش که ترسهای تغییریافته در زمان را نادیده میگیرد .همچنین،
خودارزیابی توسط کارآفرینان بهویژه در بخش مربوط به عملکرد فردی در واحدهای
کسبوکار از جمله محدودیتهای این پژوهش است.
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