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 مقدمه

 یگاه، جا2193در سال  یاقتصاد جهان 915 وکارکسب یفضا زمینةدر  یطبق گزارش بانک جهان
(. 939 :9399 یراحسنی،)م است رسیده 995 رتبةو به  یافتهپنج رتبه تنزل  2199سال نسبت به  یرانا
 یطشرا فقطالبته  .است روهروب یادیکشور با مشکالت ز وکارکسب یفضا دهدیمآمار نشان  ینا

 ییندفراخود که  یتبنا به ماه ینیکارآفر یراز ،گذاردیمناثر  ینانکارآفر یتبر موفق وکارکسب
 بر یجاناته ینا .پذیردمی تأثیر ینانکارآفر یجاناتچون ه یگرید عوامل ازاست،  یشناخت
 ینترمهماز  یکی. (Shane & Venkataraman, 2000: 219) گذاردمی یرتأثآنان  هایگیرییمتصم

 یاز انرژ یمنف یاحساس عنوانبه. ترس استکار  یطمح ناپذیرییجداترس است که جزء  یجانات،ه
-Kish) رودمی شماربهبه اهداف  یابیدر دست یمانع بزرگ ینانکارآفر برایو  کاهدیم کارافراد در 

Gephart et al., 2009: 166)مشخص کارآفرینان شخصیتی هایویژگی مبحث به یشناخت ی. با نگاه 
 وکارکسب در آنان گیریتصمیم بر توجهیشایان تأثیر کارآفرینان منفی احساسات شودمی
 موجب بنابراین، ؛کنند استفاده درستیبه هافرصت از نتوانند هاآن شودمی موجب و گذاردمی

 یترس ادراک یرتأث حاضر پژوهشدر  ،اساسبراین .شودمی آنان عملکرد و وکارکسب نیافتنتوسعه
 .شودیم بررسیآنان  وکارکسبو عملکرد  ینانکارآفر یبر عملکرد فرد ینکارآفر

 
 تحقیق پیشینة و نظری مبانیبر  مروری

 ،گیردمی قرار انسانی مکتب حوزة در پژوهش این موضوع کارآفرینی، مختلف هایمکتب منظر از
 به نیاز :از اندعبارت هاآن از برخی که شماردبرمی کارآفرین برای را یمشخص صفات زیرا

 ةحوز در تحقیق این ،چنینهم. باال تحمل قدرت و پذیریریسک استقالل، به نیاز موفقیت،
. کندمی تشریح را هاآن اعمال افراد، شخصیت ،رویکرد این در. گیردمی قرار شخصیتی هایتئوری

 که ازآنجا. گیردمی قرار نیز شناختیروان هایویژگی و بزرگ اشخاص مکتب ةحوز در درضمن،
 و کنند تحلیل و تجزیه و بینیپیش را بازار توانندمی خود درونی احساس و شهود با کارآفرینان

 موضوع این ،زندمی موج هاآن در نفسعزت و پشتکار موفقیت، به نیاز احساس و بگیرند تصمیم
 هاینگرش و افراد باورهای اینکه براساس عالوه،به. گیردمی قرار بزرگ اشخاص حوزة در

 ةحوز در یادشده مسئلة ،دهدمی تشکیل را کارآفرینان رفتار اصلی عوامل آنان فردمنحصربه
 .(Cunningham & Lischeron, 1991: 53) گیردمی قرار شخصیتی هایویژگی
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 ترس

از  ییاز خطر است و سطح باال آگاهیو  بینییشپاز  ناشی ناخوشایند قوی احساس ترس

. شودیم یدهادر مواجهه با تهد یتوجهشایان درک موجباحساس است که  یختگیبرانگ

 ترس و ناسازگارانه باشد. یاقدامات محافظت یبرا اییزهانگاست ترس  ممکن یط،شرا براساس

 نیز افراد ةتجرب به ،است یذهن یاحساس ترس هرچنداحساسات انسان است.  ترینیقواز 

 عمق در یمهم نقش هک است یعیطب یجانیه ترس درنتیجه،(. Corbo, 2011: 232) دارد بستگی

عقل  هکدشوار  هاییتوضعاهداف در هنگام بروز  شبردیو در پ کندیم ایفابشر  یروان یزندگ

موضوع،  ینا یتاهم دلیلبه. دنکیممؤثر عمل  یاگونهبه ،آیدیبرنم هاآن ةاز عهد ییتنهابه

 انقالب وجودآمدنهب موجبآن  ةتجرب یو چگونگ ییچرا و ارکتوجه به ترس در محل 

که  اندکرده بندییمتقس خوشه یازده را درمحققان ترس  .شده است یسازمان رفتار در عاطفی

و  یکار استرس از ترس شامل و است مرتبط ینانکارآفر باآن  خوشة پنج فقط ین،ب یناز ا

ترس از مرگ و خطر و ترس از  ،از مجهوالتترس از انتقاد و شکست، ترس  ی،اجتماع

 .(Barsade et al., 2003: 76) شودمی منابع نداشتن

 هاییتموقعدر  گرفتنقرار به مربوط ترس و ناراحتی و اضطراب تجربة ی،اجتماع استرس

 یگراند یسو از شدنارزیابیو ترس از  هایتموقعاجتناب عامدانه از  به که شودیم بیان یاجتماع

لحاظ  از یگران،به د یناز حد کارآفر یشب ی. وابستگ(Zubeidat et al., 2007: 712) شودمی منجر

 Frese et) شودیم یاناطراف یتحما دادندستو از شدنطرد از ترس ایجاد موجب مادی و یعاطف

al., 2002: 267) .و اجتماع در منزلت و قدرت دادندستترس از ی،اجتماع یهااسترس ،ینچنهم 

 زیرا ،(Cook, 2005: 13) است وکارکسبترس در مالکان  یجاداز عوامل ا فردی اعتبار دیدنآسیب

 اهشک موجب و شودیم منجردر اجتماع  نبودنمطلوب از ترس به کمکم شدنطردترس از

. شودیمافراد  نفساعتمادبه اهشک سببدر اجتماع  نشدندییتأ از ترس. شودیم افراد نفساعتمادبه

 یشههم یانو مشتر گذارانیهسرما یسو از شدنکشیده چالش بهمربوط به کار و  مسائل دربارةترس 

 بوده است. ینانکارآفر یمهم برا یادغدغه

 مورد عواقب دربارةکه شامل احساس  است یاجتماع -یصفت فرهنگ یک ستکش از ترس

 شامل ،ینچنهم. (Welpe et al., 2011: 73) دکننیم یگذارارزشرا  آن گرانیداست که  یانتظار
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 از ترس لیدال. (Caraway et al., 2003: 419)شود یم نیز یمنف یجبه نتا یابیتمرکز افراد بر دست میزان

 ،ستکش بهمنجر  هاییتفعالدر  پذیرییتمسئول نبود ،هایتموقع یابیارز از زیپره شامل ستکش

 شودمیبازنده  یکنقش  رفتنیپذ و خود ردکعمل قضاوت نبود بودن،یابخودارز تیاهم رفتنینپذ

(Kumar & Jagacinski, 2006: 149)یداترس از انتقاد در شکل ترس از حرف مردم نمود پ ی. گاه 

 در شدننماانگشت اجتماعی، حقوق از شدنمحروم از وحشت علتبه مردم حرف از ترس. کندمی

 :Shapiro et al, 2011)) است اجتماع از شدنمطرود و بودن گیریخرده و انتقاد مورد مردم، بین

و خود را از  کنندیمنگران احتمال شکست هستند که محتاطانه رفتار  آنقدر. اغلب افراد 221

و  یاحتمال یامدهایبه پ یناناطم عدم .(Collins, 2007: 40) ندنکیممحروم  یاریبس یهافرصت

 و نائیجی) است یدجد هاییتفعالدر شروع  یاز موانع اصل یکی ،یانو زاز شکست  ینگران

 (533: 9399 اسفندیاری،

 ،است نانیارآفرک هاییژگیواز  هافرصتاز  یریگو بهره کسیاتخاذ ر ییتوانا هرچند

است  نامعلوم کسیر گیو چگون زمان زیرا ،دارند ترس شانس بر تکیه از همچنان نانیارآفرک

(Deniz et al., 2011: 581) .است،  نامعلومات و مجهوالت از ترس ،کسیر از اجتناب لیاز دال یکی

 ةدربار یماطالعات و دانش الزم را نداشته باشند از اتخاذ تصم مسائل دربارة کهیهنگامافراد  یراز

. محققان ترس (Collins, 2007: 41) یندجویم یدور دارد وجود هاآندر  یناناطم عدمکه  یمسائل

 دربارة بینییشپمانند  ؛دندانیم یندهاز آ یمنف هایبینییشپ یزانبه م بستهوااز مجهوالت را 

 همچنین،. (Vangelderen et al., 2015: 659)... و یعیطب یایبال ی،مثل سقوط اقتصاد یدادهاییرو

بر  هکاست  یابالقوهاثر  دلیلبه بازار در رییتغ از ترس. است رییاز تغ یناش هاترساز  یبرخ

 نیب در همواره زین بزرگ مؤسسات و دولت انیم اعتمادییبو تجارت دارد. ترس از  وکارکسب

انسان از  یآگاهنا زاییدة. ترس از مجهوالت، (Yorton, 2005: 10)دارد وجود  وکارکسبصاحبان 

 یو بر عملکرد و سازدیمرا مضطرب  کارآفرین ،موضوع از آگاهینا از ناشی ترس. استهیدهپد

 دنک استفاده وکارکسب یرو یشپ یهافرصتاز  نتواند وی شودیم موجبو  گذاردیم یرتأث

(Emeke, 2006: 51). 

بر  هکاست  یاعمدهخانواده از عوامل  ةدربار یو نگران یفرد هاییماریباز مرگ و  ترس

 در قرارگرفتن. افراد از (Hutri & Lindeman, 2002: 24) گذاردیماثر  وکارهاکسب انکمال
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 بهدادن واکنش نشان یافراد، چگونگ این دغدغة همواره. دارند هراس تعارض و خطر معرض

ترس از خطر بر  ،ینچنهم. (Cook, 2005: 12) است بوده ارک طیدر مح هااسترس نیا

 یاجتناب رفتار شودیمموجب  یراز د،گذاریم یرتأث یرفتار یهاو پاسخ یفرهنگ یهنجارها

 یرافراد را از حرکت در مس یرفتار اجتناب یندر جوامع بروز کند و ا یهنجار فرهنگ صورتبه

 .(Hayton et al., 2013: 15) بازدارد یشرفتپ

 یبرا یو ضرورمهم  یامر هاینهگز کسیر یابیارز در یافکداشتن اطالعات  کهطورهمان

در  ریتأخ به هکاست  یاز موانع شناخت یافکاطالعات  نداشتناست،  نانیارآفرک تیموفق

 یکاف یمال منابع. ترس از نداشتن امکانات و اطالعات، نداشتن شودیم منجرافراد  گیرییمتصم

 یزات،تجه یروزرسانبه ی،الزامات قانون ینتأم امکان نبودپرداخت به کارکنان، استخدام،  یبرا

 ینانکارآفر یبرا یاساس یادغدغهو پرداخت به طلبکاران همواره  وکارکسب یالزم برا یفضا

و نداشتن  مناسبدر زمان  درست اطالعات نداشتن از ناشیاست  ممکنترس  ینبوده است. ا

در  یناتوان و تیحما نبوداحساس  هک یافراد. (Collins, 2007: 43)باشد مناسب  یاطالعات یستمس

نگران  شهیهم نانیارآفرک. شوندیم زیادی ینگران و استرس دچار ،دارند خود مطالبات تیریمد

و  گیستکورش. ترس از اندگرفتهخود  ارک یاندازراه یبرا هک هستند ییهاوامو  یمال هاییسکر

 .(Forret & Janasz, 2005: 485) دارد وجود بسیار در آنان یهو سرماپول  ةهم دادنازدست

 ییتوانا ،کارکنان ومنابع مانند زمان، مواد  نترلک و صیتخص ییتوانا ،یزیربرنامه ،گیرییمتصم

 یدیلکعوامل  از هایسختبر  و غلبه رییتغ تیریمد ،یسازگار فروش، قیطر از درآمد سبک

 تیریمد و نانیارآفرکتوسط  رییتغ تیریمد. (Oleary, 2003: 71)است  نانیارآفرکعملکرد 

 ارکابت همچنین،. (Fenty, 2002: 31)  استعملکرد  یابیارز یعوامل اصل جزء یزن روابط راهبردی

موفق  نانیارآفرکمرتبط با عملکرد  هاییژگیو ینترمهماز  یو نوآور کسیر نظرگرفتندر عمل،

 برابرمقابله در ییتوانا اهداف، ردنکمیتنظ چون عواملی. (Runyan et al., 2008: 571)است 

 یعملکرد فرد یابیعوامل ارز از ینیبو خوش کسیروابط مؤثر، تحمل ر یبرقرار عواطف،

 هاآن سالیانةحجم فروش  هکاست  آمیزیتموفق درصورتی نانیارآفرک ردکعملاست.  ینانکارآفر

باشد داشته  یشتریب عمر طول صنعت و باشد شیافزا حالدر هاآن نانکارکباشد، تعداد  افتهی شیافزا

(Collins, 2007: 46) .عملکرد  یابیارز یبرا یمتنوع یارهایمع ،دشویممالحظه  کهطورهمان
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 یرامونپ ینانسنجش عملکرد کارآفر یحاضر مالک عمل برا یقشده است و در تحق پیشنهاد

 .است ینانکارآفر وکارکسبو عملکرد  یعملکرد فرد

 یراز ،شودیم محسوب و اعمالرفتار  ،هاقضاوتدر  افراد کنندةیتهدا سیستم احساسات

احساسات صورت  قیطر از زهیانگ یجادو اافراد  تیبه اهداف، موفق یابیدست از تیحما

و  یشهود گیرییمتصمدر  لیتسه موجب. احساسات مثبت (Cure, 2009: 34) یردگیم

 یمنف یاحساس عنوانبه ترس بنابراین، ؛دشویم یعقالن گیرییمتصممانع  یمنف احساسات

را به همراه  تیدر غلبه بر واقع یو ناتوان دوشمیبه اهداف  یدنرس یهاراه شدنمسدود موجب

 به یتدرنها هک شودمیدر افراد  نفساعتمادبه اهشک. ترس موجب (Isen, 2001: 81) آوردیم

 .(Kumar & Jagacinski, 2006: 151) شودیم منجربه اهداف  یابیدستدر  یاجتناب رفتار اتخاذ

 هاییندفراو  المللیینب ،یمل سطح در نانیارآفرک هاییتفعالبا  یمنف یارابطه ستکش از ترس

 ،منفی نتایج بر کارآفرینان تمرکز یزانم براساس. (Hayton et al., 2013: 7)دارد  ینیارآفرک

 :Welpe et al., 2011)  زنندمی باز به هدف سر یدنرس یبرا مؤثر یتفعال دادناز انجام هاآن

آنان  دنشدلسرد موجبو  دهدیمسوق  یاحتماالت منف. ترس از شکست افراد را به سمت (73

 موجب و دهدمی شیاز خطر را افزا کادرا ترس،. شودیم آمیزیتموفق هاییتوضعدر  یحت

 یلیتما ترسندیم از شکست هک یافراد. (Lu et al., 2013: 72)  شودیم گیرییمتصمدر  تعلل

 و با کنندیم ارکان را خود ستکش هاآن. ندارندخود  ستکش ةو تجربعلت  ییبه شناسا

 یرو ستکش از ترس. (Clarke, 2008: 59)کنند یم کمکبه آن  یرفتار اجتناب یریکارگبه

 هایتموقعاز  یابیارز ةدربار توانندمین افراد ین،بنابرا ؛گذاردیم ریافراد تأث یخودکارآمد

 موجب دیگران یسو ازاز تمسخر  نگرانی و و شکست. ترس از انتقاد بگیرند یدرست یمتصم

 نان،یاطم عدم مانند یعوامل. (Hayton et al., 2013: 9) دست بردارند یافراد از کنجکاو شودیم

را وادار  افرادو  شودیمدر افراد  ستکترس از ش ةزیانگ موجب یدهو ا از خودمحافظت 

افراد  شودیم موجباهداف  نیا همچنین،. رندیرا بپذ یاجتناب -یردکعمل یهاهدف سازدیم

 :Elliot & McGregor, 2001) دست از تالش بردارند سرعتو به باشند نداشته یخوب عملکرد

 کار موجبدر  یزه. کاهش انگشودیم منجرافراد  یذات انگیزة اهشک به ستکاز ش ترس. (513

 ستکش از ترس. (McGregor & Elliot, 2005: 221) شودمیافراد  یلاز پتانس تریینپاعملکرد 
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در  رییو تغ یدر زندگ گیرییمتصمانداختن  قیتعو به درنهایتکه  دوشمی یاضطراب موجب

 که ازآنجا (Tyszka et al., 2011: 127). شودیم منجر آنان یاحرفه ریمس رییتغو رفتار افراد 

 از ترس یناش هاییماریب ،است یانفراد صورتبهاغلب  کوچک یوکارهاکسب یتمالک

گذارد یم یرتأث یو یو سودآور یزندگ یفیتو بر ک دوشمیمالک  یتفعال شدنموجب کند

(Frese et al., 2002: 265) .یاز سو شدنهمسخرو  شدنسرزنش ةافراد با مشاهد ،ینهمچن 

 & Janes)شوندیمنصرف م ارکدر  یو نوآور تیخالق از ار،کدر  ستکش یلدلبه گرانید

Olson, 2000: 471)، و دارند  یو عاطف یجسم یازهاین هاانسان یگرد مانند ینانکارآفر زیرا

از  یکی نیز ترسو  است یضرور یتبه موفق یدنرس یتوجه به هر دو بعد آن برا لزوم

 .(Welpe, 2011: 86) استکوچک  یوکارهاکسب یبقا هاییدکنندهتهد ینتربزرگ

 خارجی هایپژوهش در اما ،نشد یافت حاضر پژوهش مشابه پژوهشی داخلی، هایپژوهش در

 سطح بین رابطه» موضوع با تجربی پژوهشی( 2199) همکاران و دنیز .است شده دیده مشابهی موارد

 و ترس بین تأثیر بررسی منظوربه( 2113) کالینز. دادند انجام «وکارکسب عملکرد و شدهدرک ترس

 .داد انجام «انسانی عملکرد روی بر ترس تأثیر کارآفرینان، موفقیت» موضوع با تجربی پژوهشی عملکرد،
 

 
 تحقیق نظری چارچوب. 1 شکل

 

 چارچوب مفهومی پژوهش
شدة پژوهش و پیشینة تحقیق، مدل مفهومی زیر برحسب تلفیق با توجه به متغیرهای معرفی

( ارائه شده است. در این مدل، انواع ترس 2199( و دنیز و همکاران )2113های کالینز )مدل



  344 9395تابستان ، 2 ةشمار ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

وکار عنوان متغیر مستقل و عملکرد فردی کارآفرینان و عملکرد واحد کسبکارآفرینان به
 های وابسته در قالب ده فرضیه ارائه شده است.عنوان متغیربه

 دارد. یرتأثآنان  شخصی عملکرد بر کارآفرینان اجتماعی و کاری استرس از ترس .9

 دارد. یرتأثآنان  وکارکسببر عملکرد  ینانکارآفر یو اجتماع یاز استرس کار ترس .2

 دارد. یرتأثآنان  یبر عملکرد شخص یناناز انتقاد و شکست کارآفر ترس .3

 دارد. یرتأثآنان  وکارکسببر عملکرد  یناناز انتقاد و شکست کارآفر ترس .9

 دارد. یرتأثآنان  یبر عملکرد شخص یناناز مجهوالت کارآفر ترس .5

 دارد. یرتأثآنان  وکارکسببر عملکرد  یناناز مجهوالت کارآفر ترس .3

 دارد. یرتأثآنان  وکارکسببر عملکرد  ینانو خطر کارآفر از مرگ ترس .3

 دارد. یرتأثآنان  یبر عملکرد شخص ینانو خطر کارآفر از مرگ ترس .1

 دارد. یرتأثآنان  یبر عملکرد شخص یناناز نداشتن منابع کارآفر ترس .9

 دارد. یرتأثآنان  وکارکسببر عملکرد  یناناز نداشتن منابع کارآفر ترس .91

 

 تحقیق روش
 از هاداده گردآوری ةنحو لحاظبه و است کاربردی تحقیقات نوع از هدف اساسبر پژوهش این

 یوکارهاکسب یناننفر از کارآفر 993مطالعه را  ینا یآمار ةجامع .است همبستگی -توصیفی نوع

شهرستان  و معادن یعصنا ةادار در که دهندمی تشکیلشهرستان گناباد  یدیتول یکوچک واحدها

از  یریگبهرهبرآورد حجم نمونه، با  منظوربه. ندرنفر کارگر دا 51از  و کمتر اندیدهبه ثبت رس

 یهادادهو  دشنفر برآورد  915که تعداد نمونه  ساده استفاده شد یجدول مورگان از روش تصادف

 یق،تحق یندر ا هاداده یپردازش واقع شد. ابزار گردآور یمبنا ینکارآفر 915از  آمدهدستبه

در قالب  ینانشد. انواع ترس کارآفر یمتنظ یکرتل امتیازی 5 یفکه در ط استاندارد بود ةپرسشنام

 مؤلفه 2 حول امتیازی 5 ةیگو 3 قالب در ینانکارآفر یعملکرد فرد و مؤلفه 5 و حول یهگو 29

 یبررس برای همچنین،. ( اقتباس شد2113) ینزکال ة( از پرسشنامیریتیو توان مد یدرون یت)رضا

در  یو نوآور یبعد مال ،وکارکسب)رشد  مؤلفه 3 حول و گویه 1در قالب  وکارکسب عملکرد

از  یاز معادالت ساختار هاداده یلتحل ی. براشد استفاده( 2199) همکاران و دنیز ةاز پرسشنامکار( 
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 یریگاندازه یبرا. شدگرفته  بهره SPSS16 افزارنرماز  یفیبخش آمار توص یو برا LISRELافزار نرم

 دستبه 3/1از  یشب هاسازه یتمام یآن برا یبضر و شدکرونباخ استفاده  یاز شاخص آلفا ییایپا

و  یقبل از ورود به بحث آمار استنباط ،ضمندر. استخوب پرسشنامه  یاییپا ةدهندنشانکه  آمد

براساس  یحاصل شد. با توجه به سطح معنادار یناناطم هاداده یعتوز بودننرمال از ،هایهفرضآزمون 

 ییدمورد تأ هاداده بودنفرض نرمال ،است 15/1 از باالتر که اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

خبرگان مرتبط با  یاهبا توجه به نظر ییمحتوا ییابزار سنجش در دو مرحله شامل روا ییروا است.

که  ییهاسنجهاز  یکهر .صورت گرفت ییدیتأ یعامل یلتحل یقسازه از طر ییموضوع و روا

باالتر از  یداشتن بار عامل یلدلبه هاسنجه ةبقی و حذف شدند بود 3/1 کمتر ازآن  یمقدار بار عامل

مورد نظر  یهاسازه ةکنندیانب هایهگو اساس،براین. (Pallant, 2009)ماندند  یدر پرسشنامه باق 3/1

 .دوشمیداده  نشان 2در جدول  که هستند یقتحق

 

 اسمیرنوف -براساس آزمون کولموگروف هاداده بودننرمال و تحقیق ابزار پایایی تعیین نتایج. 1 جدول

 جهینت یداریمعن عدد کرونباخ آلفای ابعاد

 نرمال 060/0 528/0 یاجتماع و یکار استرس از ترس
 نرمال 000/0 58/0 شکست و انتقاد از ترس
 نرمال 085/0 081/0 مجهوالت از ترس
 نرمال 095/0 502/0 خطر و مرگ از ترس
 نرمال 052/0 080/0 منابع نداشتن از ترس

 نرمال 2/0 599/0 کارآفرینان فردی عملکرد
 نرمال 188/0 581/0 کارآفرینان وکارکسب عملکرد

 

 یرهامتغ ییدیتأ یعامل یلتحل یجنتا .2 جدول
 گویه
 یبار عامل

1 

010/0 
2 

662/0
 

8 

021/0 
0 

601/0 
8 

025/0 
6 

258/0 
0 

685/0 
5 

898/0 
9 

628/0 
10 

006/0 

 گویه
 یبار عامل

11 

028/0 
12 

650/0 
18 

800/0 
10 

265/0 
18 

882/0 
16 

012/0 
10 

001/0 
15 

091/0 
19 

868/0 
20 

888/ 
 گویه
 یبار عامل

21 

850/0 
22 

605/0 
28 

029/0 
20 

816/0 
28 

919/0 
26 

510/0 
20 

886/0 
25 

680/0 
29 

562/0 
80 

919/0 
 گویه
 یبار عامل

81 

918/0 
82 

009/0 
88 

685/0 
80 

508/0 
88 

588/0 
86 

098/0 
80 

695/0 
85 

068/0 
89 

061/0 
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 هایافته

نشان  یقتحق شناختییتجمع یرهاینمونه با استفاده از متغ یآمار یفتوص :توصیفی آمار
 مدرک افراد درصد 1/23 سیکل، مدرک افراد درصد 1/99 تحصیالت سطح ینةزم در دهدیم

 درصد 9/3 کارشناسی، مدرک افراددرصد  5/1 دیپلم، فوق مدرک افراد درصد 29 دیپلم،
 و روستا در افراد درصد 51 وکارکسب مکان همچنین،. داشتند ارشد یکارشناس مدرک افراد

  ،سال 5از کمتر  درصد 5/1 وکارکسب بودنمالک ةسابق زمینةبود. در  شهر در افراد درصد 92
 مالکسال  95باالتر از  درصد 5/59 سال و 95تا  91 ینب 3/23 ،سال 91 تا 5 ینب درصد 9/92

 ینچنهمو  یارانحراف مع یو شاخص پراکندگ یانگینم یمرکز شاخص .بودند وکارکسب این
 .شودیمشاهده م 3در جدول  شدهگزارش ةنمر یشترینو ب ینکمتر

 

 مطالعه مورد متغیرهای توصیفی هاییافته .8 جدول
 ترینیینپا باالترین معیار انحراف میانگین ترس انواع الویت

 2 8 88/0 0 منابع نداشتن از ترس 1
 1 8 61/0 00/8 اجتماعی و کاری استرس از ترس 2
 2 8 68/0 59/2 شکست و انتقاد از ترس 8
 2 0 05/0 08/2 مجهوالت از ترس 0
 1 0 88/0 91/1 خطر و مرگ از ترس 8

 

 پژوهش ساختاری مدل
 .ندکیم ارائه مدل درستی سنجش برای مهم یبرازندگ شاخص چندین Lisrel افزارنرم

 مناسبی وضعیت در برازش لحاظ از هاشاخص بیشتر ،شودمی مشاهده 9 جدول در کهطورهمان
 .دوشمی تأیید تحقیق نظری مدل و دارند قرار

 

 برازش نیکویی هایشاخص. 4 جدول

 شاخص
df (درجة 

  χ/df 2 (یآزاد
Value-p 

 سطح)
 (داریمعنی

RMSEA 
 مجذور)

 (خطا

GFI 
 شاخص)

 (یبرازندگ

AGFI 
 شاخص)

 یافتهتعدیل
 (یبرازندگ

NNFI CFI 

 اریمع
 سنجش

 تربزرگ
 صفر از

 از ترکوچک
8 

- 
 ترکوچک

 05/0 از
 از تربزرگ
9/0 

 9/0 از تربزرگ
 تربزرگ

 9/0 از
 زا تربزرگ
9/0 

 تیوضع
 یفعل

800 85/1 00/0 00/0 90/0 92/0 92/0 98/0 
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 تحقیق هایفرضیه آزمون از حاصل هاییافته
 را متغیرها ةهم که است تجربیپیش ساختاری مدل یک تعیین مسیر، تحلیل در گام نخستین

 مستقل متغیرهای از یکهر داریمعنی تأثیر لیزرل خروجی در داشت نظردر باید. گیردبرمیدر

 بازه از خارج معناداری مقدار اگر. شودمی مشخص T ةآمار از استفاده با وابسته متغیر روی

 در و مدل استاندارد تخمین 2 شکل در. شودمی تأیید نظر مورد ةفرضی باشد، (-93/9 ،93/9)

 .دوشمی داده نشان آزمون مورد مدل پارامترهای و ضرایب تمام معناداری 3 شکل

 

 
 یبن ضرایپژوهش در حالت تخم یمدل ساختار. 2شکل 

 

 
 یپژوهش در حالت معنادار یساختار مدل. 8 شکل

 

ارائه  یرز شکلبه 5مدل، جدول  یپارامترها یببهتر روابط و ضرا یشنما یادامه برا در

 .شودمی
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 هایهفرضرد  یا ییدتأ یجنتا .8 جدول

 مسیر ضریب فرضیه 
 مقدار

 معناداری
 آزمون جهینت

 تأیید -01/2 -89/0 فردی عملکرد -اجتماعی و کاریاسترس از ترس 1
 تأیید -18/8 -60/0 وکارکسب عملکرد -اجتماعی و کاری استرس از ترس 2
 تأیید عدم 55/0 10/0 فردی عملکرد -شکست و انتقاد از ترس 8
 تأیید عدم 29/1 26/0 وکارکسب عملکرد -شکست و انتقاد از ترس 0
 تأیید عدم -00/0 -01/0 فردی عملکرد -مجهوالت از ترس 8
 تأیید عدم -98/0 -15/0 وکارکسب عملکرد -مجهوالت از ترس 6
 تأیید 86/0 99/0 فردی عملکرد -خطر و مرگ از ترس 0
 تأیید 82/0 91/0 وکارکسب عملکرد -خطر و مرگ از ترس 5
 تأیید -05/2 -08/0 فردی عملکرد -منابع نداشتن از ترس 9
 تأیید -08/2 -02/0 وکارکسب عملکرد -منابع نداشتن از ترس 01

 

 ییدتأ و دهمنهم  ،و هشتمهفتم  ،و دوماول  هاییهفرض ،5و جدول  3 و 2 هایشکل طبق

سوم و  هاییهفرض بود و( -93/9 و 93/9بازه )خارج از  هاآن معناداری ارزش زیرا شود،می

 نشد. ییدتأمذکور  ةباز در معناداری ارزش گرفتنقرار یلدلبه و ششم پنجم چهارم،
 

 گیرییجهنتو  بحث
بر عملکرد آنان و عملکرد  ینانکارآفر یترس ادراک یرتأث زانیم بررسی حاضر، پژوهش هدف

 یپژوهش در بررس ینا یجدر شهرستان گناباد بود. نتا یدیکوچک تول یدر واحدها وکارکسب

 یبا عملکرد فرد یو اجتماع یترس از استرس کار ینب داریمعن یرتأثوجود  بیانگراول که  ةیفرض

وجود  بیانگر یجدوم، نتا یهفرض ی( همسو بود. در بررس2113) ینزپژوهش کال ةیافتبا  ،بود ینکارآفر

پژوهش  ةیافت ینکه ا بود وکارکسببا عملکرد  یو اجتماع یترس از استرس کار ینب داریمعن یرتأث

 یشراستا نبوده است. افزا یک( در 2199و همکاران ) یزدن ةمطالع و( 2113) ینزکال یقتحق یجبا نتا

بر رفتار افراد  یادیز یرتأثکه  شودیمافراد  یو خودکارآمد یانسان ةیترس موجب کاهش سرما

و  گذارانیهسرما یان،مشتر ،کنندگانینتأمخانواده، شرکا،  اعضای همچنین،. گذاردیم

 ینانهکارآفر یتو محرک فعال شوندیممحسوب  ینکارآفر یاجتماع ةشبک جزءاعتباردهندگان 
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 ,Mitchell & Shepherd) گذارندیم یرتأث یزو رفتار افراد ن ینیکارآفر یجنتا یبر چگونگو  هستند

 با چشمگیری ةرابط کار در دلهره و ترس نبودو  یشرفتپ ةانگیز اندداشتهاذعان  محققان .(143 :2011

و حب خانواده و  یرانیفرهنگ ا دلیلبه عالوه،به. (Rauch & Frese, 2007: 361)  دارد شرکت رشد

نزد  اعتبار و احترام دادندستترس از ،در آن یافتهعضویت یاجتماع یهاشبکهبه  یدشد یوابستگ

و در  ندنکمحتاطانه عمل  یاربس هایسکرو  هافرصتبا  یاروییتا افراد در رو شودیم موجبآنان 

 امر موجب ینا .بدهند دست از را هایسکر یپ در موجود یهافرصتاز  یاریراستا بس ینا

سوم در  ةفرضی. شودمی در کار یو نوآور یتخالق هرگونه نشدنایجادکار آنان و  نیافتنگسترش

 دارییمعن یرتأث ینانکارآفر یبا عملکرد فرد و شکستترس از انتقاد  بین پژوهش نشان داد ینا

 یزچهارم ن ةفرضی بررسی در. یستنراستا  یک( در 2113) ینزبا پژوهش کال یافته ینا .وجود ندارد

که  وجود ندارد دارییمعن یرتأث وکارکسببا عملکرد  و شکستترس از انتقاد  ینب نشان داد یجنتا

 یک( در 2199همکاران ) و یزدن ةبا مطالع یول است، نبوده ( همسو2113) ینزکالبا پژوهش  یافته ینا

 یتبه موفق ینانکارآفر کهینا یلدلبه( 2199نظر ولپ و همکاران ) اساسبر. استداشته  قرارراستا 

 یگراند انتقاد بنابراین، ؛کنندینم توجهیهنگام شکست  دیگران هاییگذارارزشبه  ،دارند میل

مثبت  یخود ادراک یژگیداشتن و دلیلبه ،ینچنهم. گذاردینمآنان در کار  گیرییمتصمبر  یریتأث

از خود نشان  یو در امور نگرش منف ندنگرمثبتخود  هاییتفعالهمواره در  افراد ینا ،ینیبو خوش

 ینان( کارآفر2199ولپ و همکاران ) زعمبه ،ینچنهم. (Vangelderen et al., 2015: 660)دهند ینم

از انتقاد و شکست  یبودن، ترس یابخود ارز یرفتنو پذ یطمح یشو پو هایتموقع یابیارز یلدلبه

در  ینانکارآفر یفرد هاییژگیوترس از شکست را با  (2113) ینزکال درضمن،در کار ندارند. 

بلکه  ،نندکیاستفاده م یریادگی یبرا یاتجربه عنوانبهست کاز ش تنهانه ینان. کارآفرداندیمتناقض 

حل آن  یبرا یفرصت دنبالبهبا مشکل  یاروییرو و هنگام دانندیم یادگیری فراینداز  یآن را جزئ

 .است راه در یتبلکه پس از آن موفق ،یستن یانراه پا یشکست یچه ،آنان نظر ازهستند. 

 دارییمعن یرتأث ینانکارآفر یترس از مجهوالت با عملکرد فرد ،پنجم فرضیة یبررس در

 ششم ةفرضی بررسی در یقتحق نتایج. یستن ( همسو2113) ینزکالبا پژوهش  یافته این. نداشت

 ینکه ا یستن داریمعن ینانکارآفر وکارکسبترس از مجهوالت بر عملکرد  یرتأث نشان داد

 یک( در 2199) همکاران و یزدن ةبا مطالع یول است، ه( همسو بود2113) ینزبا پژوهش کال یافته
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 یفرد ینکه کارآفر و ازآنجا است آگاهینا زاییدةاز مجهوالت  ترس .است نبوده راستا

 یآگاهنا برچسب ،هاستفرصت دنبالدارد و به یباالتر یریپذانعطاف ةدامن ،خودآگاه است

انسان از  داردیم( اذعان 2193. شامرا )(Emeke, 2006: 52) دیابینم یدانمود پ یدر و

 یلو تحل یهدر ذهن تجز یشترب شدهشناختهمسائل  یراز ،هاناشناختهنه از  ترسدیم هاشدهشناخته

 یدشا یجه،درنت .آیدیمو ترس فراهم  یافکار منف یبرا یشتریب فرصت ترتیباینبهو  شوندیم

موضوع باشد.  ینهم یزن ینانترس از مجهوالت بر عملکرد کارآفر بودنیرتأثبی یلاز دال یکی

 ،ینیبشیپقدرت  ،نفساعتمادبه رینظ ییهایژگیو حاصل نیکارآفر ابهام تحمل قدرت

 دلخواه، جیبه نتا افتنیدست دیام به فرد تیدرنها هک ستهادهیو برخورد فعال با پد یدواریام

 و نانیکارآفر حضور لیدلبه طیمح یشگریپو لیدلبه ،نیچنهم. ندکیم تحمل را مبهم تیموقع

  .(Collins, 2007) گذاردینم آنان وکارعملکرد کسببر  ینوع ترس اثر نیا ،هاآن بودنفعال

 یترس از مرگ و خطر با عملکرد فرد نیب داریمعن ریتأثوجود  هفتم، ةیفرض یبررس در

 هشتم، ةیفرض ی( همسو بوده است. در بررس2113) نزیبا پژوهش کال افتهی نیا و شد دییتأ نیکارآفر
در تناقض  جهینت نیشد که ا داریمعن نانیکارآفر وکارکسبترس از مرگ و خطر بر عملکرد  ریتأث
کرده  انیرابطه را ب نبود کهاست  بوده( 2199) همکاران و زی( و دن2113) نزیمطالعات کال یهاافتهیبا 

مردن  رایز کرد،اشاره  یاز مرگ در زندگ یبه آثار آگاه توانیم جهینت نیا لی. در تحلبودند
و  هاارزشتا  کندیماز مرگ به انسان کمک  یو آگاهاست  یدر زندگ پرمعنا اریبس یندیفرا

 ةزیو انگ دهندیمانجام  یشتریب یکه اعمال مذهب یمشخص کند. جوامع یاهدافش را در زندگ
 که یافراد عملکرد نیهمچن و دارند یکمتر اضطرابمرگ  درمورد دارند، یمذهب یدرون

 (.33: 9391 ،و همکاران فریمانیا) ابدییم کاهش شتریب ،کنندیم ادراک را یشتریاضطراب مرگ ب
کنند  میتنظ یاگونهبه را خود یکار ریمس آنان شودیم موجب یاز مرگ در جوامع مذهب یآگاه

 نداشته ترس افتادهعقب یهاتیفعال ندادنانجام از ،آنان را فراگرفت و خطرکه اگر هر لحظه مرگ 

 ،یریخطرپذ عالوهبهبر عملکرد است.  میمستق ریتأثاثرگذار با  یعاملمسئله  نیا جه،یدرنتباشند. 
 تنهانهاز مرگ  ترس شودیم و موجباست  نانیکارآفر یهایژگیوو تحمل ابهام از  یریپذسکیر

که دارند با آغوش باز به سمت  یریو تدببلکه با شهامت  ،اثرگذار بر عملکرد آنان نباشد یمنف عامل
 زین یطیمح یهافرصتبلکه از  ،خود را بپوشانند یهاضعف تنهاو نه روند شیپ هاسکیو ر اهخطر
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 است ینیکارآفر ندیفرااز  یبخش یروان ای یاجتماع ،یمال یریبا خطرپذ ییارویرو رایز ،ببرند بهره
(McGregor & Elliot, 2005:222). یشتریب ینیبخوشباالتر و  نفساعتمادبه نانیکارآفر ،نیچنهم 

 دارند یطیمح یهافرصتاز  یترمثبت یابیو ارز ندنکیمرا تجربه  یدارند و ادراک از خطر کمتر
از عوامل اثرگذار بر مالکان  خانواده دربارة ینگران درضمن، .(533: 9399 ،یاریاسفند و یجینائ)

 ترس موجب نیداشتن انس با خانواده و خواستار در رفاه بودن آنان، ا لیدلبهاست.  وکارکسب
 .(Hutri & Lindeman, 2002: 21) شودیمخانواده  یزندگ تیفیبهبود ک یتالش در راستا رییتغ

 نیکارآفر یمنابع با عملکرد فرد نداشتنترس از  نیب داریمعن ریتأث نهم، ةیفرض یبررس در
 دهم، ةیفرض یدر بررس .( همسو بوده است2113) نزیکال قیتحق جیبا نتا افتهی نیا و شد دییتأ
 نزیکال مطالعةکه با  شد داریمعن نانیکارآفر وکارکسب بر عملکردمنابع  نداشتنترس از  ریتأث

 منابع نبودراستا نبوده است.  کی( در 2199) همکاران و زیدن جینتابا  و بوده( همسو 2113)
از موانع مهم در  یاعتبار مال دادندستازو  الزم در کار یهامهارتنداشتن تجربه و  از،یمورد ن

راه  برابردر یسد مانندموانع  نی. ادارد وجود نانیدر ذهن کارآفر و هموارهاست  وکارکسب
 افراد شودیم موجب. ترس از نداشتن منابع الزم در کار دشویمآنان ظاهر  یشغل ریمس شرفتیپ

ترس  لیدلبه سکیو از اتخاذ ر باشند داشتهخود  وکارکسب شرفتیبه پ ینگرش محدود

 هیسرما دادندستاز ترس اندکرده انیب زین محققانکنند.  نظرصرفخود  ةیسرما دادندستاز
 شودیمافراد  یریگمیتصمدر  انحرافو تعلل و  فیموجب تضع وکارکسبدر  آن نبود ای

(Coget et al., 2011: 482) .مناسب  رانیا وکارکسب یفضا ،(9399) انیپاکو قیتحق به توجه با
 عملکرد توسعة یبرا یمناسب یموجود در کشور، فضا یبه رکود تورم با توجهو  ستین

منابع بر عملکرد  نداشتنترس از  داریمعنارتباط  لیاز دال یکی دیشاوجود ندارد.  وکارکسب

 نیقوانروز روزبه شیافزا موجب طیشرا نیحاکم بر جامعه باشد. ا طیشرا نیهم ،وکارکسب
که جزء  -کوچک یوکارهاکسب نانیبر کارآفر طیمح یوارده از سو یو فشارها یدولت

عملکرد  کردنمحدود سببو  شودیم -شوندیمدر کشور محسوب  یبخش خصوص
باال در  یهاسکیر رشیاز پذ نانیکارآفر ،طیشرا نیا براساس. شودیم آنان وکارکسب

 مه،یب وجودنداشتناز  و ترسخود  دسترسدر منابع دادندستترس از لیدلبه وکارکسب
 .کنندیم یخوددارکار  زاتیملزومات کار و تجه
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 ییاجرا یهاشنهادیپ
 منظوربه یآموزش یهادورهو  هابرنامهغلبه بر ترس است،  یبرا یابزار یکه آگاه ازآنجا

 نداشتن از ترس و یاجتماع و یکار استرس از ترس بر غلبه یبرا تجربه و مهارت شیافزا
 ،غلبه بر ترس و استرس است یبرا مؤثر یابزار زین یرفتاردرمان. است مؤثر تجربه و مهارت

درمان  قی. از طررسدیم یآرامش درون و به زدسایمرا از خود دور  یافکار منففرد  رایز
 طیرا در شرا ترس جادکنندةیا منابع تواندیمالزم  یهاآموزشفرد با کمک  زین یرفتاریشناخت

و  یعاطف -یعقل درمان ،یشناخت یبازساز یراهکارها از استفاده با و کند ییشناسامختلف 
شرکت  ،نیچنهم. دهد انجامآن  دنکربرطرف یبراالزم را  اقدامات مسئلهحل  قیدرمان از طر

 نفساعتمادبه شیافزا یابر آن در که شودیم هیتوص 9یکالم یعصب یزیربرنامه یهادورهدر 
 باغلبه بر ترس از نداشتن امکانات، دولت  یبرا .شودیم تالش هاآن ترس بر غلبه و افراد

 یبرا یافزارسختو  یافزارنرم یهارساختیز نیتأمچون  ییهاطرحبه  یبخشسرعت
 توسعة د،یبخش تول یافتیدر یهاوام بهرةوام، کاهش نرخ  افتیدر یسازلیتسه نان،یکارآفر

 نانیکارآفر یریاز صندوق خطرپذ ترروزافزونو  شتریب تیو حما یاجتماع نیتأم خدمات
 رساند. یاری هاترس نیرا در غلبه بر ا نانیکارآفر تواندیم
 
 یپژوهش یهاشنهادیپ

و عملکرد  نیترس از انتقاد و شکست با عملکرد کارآفر نیمعنادار ب ریتأث نبودبه  با توجه
 عنوانبهرا  یریپذسکیرو  نفساعتمادبه ،ینیبخوشچون  ییهایژگیو توانیم وکارکسب

ترس از  نیمعنادار ب ریتأث نبودتوجه به  با مورد آزمون قرار داد. یآت قاتیدر تحق لگریتعد ریمتغ
 ریمتغتحمل ابهام را  ریمتغ توانیم زین وکارکسبو عملکرد  نیمجهوالت با عملکرد کارآفر

با  و خطراز ترس از مرگ  آمدهدستبهمثبت  ریتأثبا توجه به  ،نیچنهمکرد.  هیتوص گرلیتعد
 نقش و گرفت نظردر لگریتعد ریمتغرا  یریخطرپذ ریمتغ توانیم نان،یعملکرد کارآفر

 یارزشمند دگاهیحاضر د پژوهشذکر است  انیشا ،انیپا در. کرد آزمون را آن یگرلیتعد
 یدانیمعمول در مطالعات م یهاتیمحدوداما مشمول  ،دنکیمارائه  نانیکارآفر ترس دربارة
 ،نیهمچن. ردیگیم دهیناد را زمان در افتهیرییتغ یهاترسپژوهش که  بودنیمقطع مانند ؛است

 یدر واحدها یدر بخش مربوط به عملکرد فرد ژهیوبه نانیکارآفرتوسط  یابیخودارز
 پژوهش است. نیا یهاتیمحدوداز جمله  وکارکسب

                                                           

1. NLP= neuro-linguistic programming 
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