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 چکیده
قصد  رببه طرح پیشنهادی کارآفرین،  ریخطرپذ گذارانهیسرمانگرش  تاثیری بررس پژوهش نیا هدف

 میمستق تجربه ،طرح )انتزاعی و عینی( زبان نوعگر تعدیلنقش با در نظر گرفتن آن طرح در  آنها یگذارهیسرما
در  نانیکمک به کارآفر هدف با قیتحق نیا کهییازآنجا. است گذارانهیسرما تیو جنس ریخطرپذ گذارهیسرما

برحسب روش  و ،یکاربرد قیتحق کیصورت گرفته،  ریخطرپذ گذارانهیسرما تصمیم گیری موثرترشناخت بهتر و 
آشنا به حوزه  نانیو کارآفر گذارانهیسرما ق،یتحق جامعه است. )میدانی( کمی و از نوع آزمایشی عات،الاطی گردآور
نفر و  110گروه اول  قرار گرفتند. یبررس موردبر هر دو،  گروه مشتمل  دو درکه  هستند ریپذخطر یگذارهیسرما

های مرتبط با آن، با رعایت اصول سناریوهای تحقیق و پرسشنامه قیپژوهش از طر یهاداده باشند.نفر می 74گروه دوم 
 روش از تحقیق یمفهوم مدل. برای آزمون شد یگردآور 1399استاندارد طرح آزمایشی، در بهمن و اسفند ماه 

 که دهدمی نشاناول  گروهدر  جینتا یبررس. استفاده شد (3.3.3نسخه)  Smart PLSی نرم افزارساختار معادالت
 گذارهیسرما میتجربه مستق اما کندینم لیتعدرا  ریخطرپذ گذارانهیسرمانگرش و قصد  نیرابطه ب تینوع زبان و جنس

 لیتعد را یگذارهیسرمانگرش و قصد  نیب رابطه زبان، نوع زیندوم  گروه. دردهدیم شیافزا را یگذارهیسرماقصد 
هد در حالیکه در طرح عینی چنین دیم شیافزا را قصد میمستق طور به تجربه ،یانتزاع طرح در همچنین،. کندمی

 . نیست
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Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate the relationship between the attitudes of 
investors to the entrepreneurial projects and their intention through incorporating the 
moderating roles of the project language type (Abstract vs. Concrete) and the 
investor’s experience and gender. This research is applied because it aims to help 
entrepreneurs better and more effectively understand venture capitalists’ investment 
decisions. Also, in terms of the data collection method, it is experimental-
quantitative. The research sample pertains to investors and entrepreneurs familiar 
with venture capital that were assigned to two distinct groups. This research data has 
been collected through online distribution of the research scenarios and their 
questionnaire. The hypothesized model of the research is tested through structural 
equation modeling (SEM). Analyzing results in the first group shows that; although 
the type of language and gender do not moderate the relationship between attitudes 
and intentions of investors, the direct experience of investors increases the intention 
for investment. In the second group, the type of language moderates the relationship 
between attitude and investment intent. Also, in the Abstract language, experience 
increases the intention while the Concrete language does not. 
 

Keywords: Abstract language, Attitude, Concrete language, Intention, Venture 
capitalist 
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 مقدمه
(. Briñol et al. 2015) دن ریگیم ش کل یگ رید کردنمتقاع د هی پابر تع امالت از یاریبس 

. دارن د ریپ ذخطر گذارانهیس رما ک ردن متقاع د در یس ع ه،یدر ج ذ  س رما زی ن نانیکارآفر

 از اس تفاده س و احتم ال  ک ه نانیاطمع دم و ابه ام از سرش ار یفضا در دیکه با یانگذارهیسرما

 گذارانهیواق ع س رما. در(Bottazzi et al. 2016) بزنن د یریگمی، دست به تصموجود دارد هاآن

 و ن دهیآ از نیک ارآفر ط رح و هاگفت ه اس اس ب ر و یخیت ار اطالع ات داش تن بدون ریپذخطر

 رن دیگیم یگذارهیرد س رما ای ب ه قب ول و  می، تص مدیآیبرم نیکارآفر سخنان از که یصداقت

(Huang & Pearce, 2015) . ب ا و کوت اه فرص ت در یگذارهیس رما ماتیتص م اغل ب نیهمچن 

 هی طب ق نظر تیوض ع نی (. در اBaum & Wally, 2003) ردی گیم ص ورت مح دود اطالع ات

 یو از اطالعات نرم (Rosch, 1975) کنندیم توجه برجستهافراد به نکات  یشناخت یریگ میتصم

 ع دم طیک ه در ش را(. جال ب آنBottazzi et al. 2016) برن دیبه ره م یاجتم اع یمانند باورها

 در را یریگمیتص م یالزم ب را اطالعات کار و کسب طرح یحت ع،یسر یریگمیتصم و نانیاطم

 جل ب در میخ ود ب ه ط ور مس تق نیک ارآفر ( وKirsch et al. 2009)ده د ینم قرار هاآن اریاخت

 & Krueger) تیجنس  نیمچن (. هAhmad & Baharun, 2010)اس ت  م ثثر گذارهیسرما اعتماد

Carsrud, 1993) گذارهیو تجرب  ه س  رما (Daim et al. 2016 )و تی  مطلوب درک قی  طر از 

 . است موثر گذارانهیسرما میتصم بر یشنهادیپ طرح یسنجامکان

او ب ر اقن اع  زب ان خ ا  یهایژگی، ودهدیکه هر فرد ارائه م ییاز محتوا فارغ، یطورکلبه

 یشتریب تیکلمات از اهم زبان، یاصل ارکان نی. در ب(Pan et al, 2018) گذاردیم ریتأث مخاطب

 ،در پ ژوهش حاض ر (Semin, 2008). کنن دیم ف ایا مخاطب اقناع در یمهم نقش و برخوردارند

 دلریف و نیسم «یزبان یمدل طبقه بند»اساس بر ،سطح ملموس بودن کلمات یژگیو نظرزبان از 

از زبان ملموس استفاده  افراد یوقت .شودیم یبررس یانتزاع و ملموس زبان گروه دو در (1988)

ه ا را قاب ل و مخاطب ان آن ش وندیم یابی تر ارزتر و مطل و ق انع کنن ده یبه طور کل  کنندیم

 یامیپ(. Larrimore et al. 2011) کنندیاستفاده م یکه از زبان انتزاع دانندیم یز افراداعتمادتر ا

 موض وع قی دق و خا  چون و کرد تصور توانیم ترساده را شودیم مطرح ملموس زبان به که
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 نی ا ع الوه به(. Semin & Feidler, 1988) کندیم جادیا ذهن در یکمتر ریتفاس کند،یم انیب را

پاس  خ متب  ت  اف  تیو در ش  تریکاس  ته و س  بب اعتم  اد ب ن  انیع  دم اطم یاز فض  ا زب  ان ن  وع

 .Pan et alارشد ) رانیدر روابط مد زبان نوع راتیتاث (.Pan et al. 2018) شودیم گذارانهیسرما

 (Rennekamp, 2012) یم ال یها( و در ص ورتLarrimore et al. 2011وام ) انیمتقاض  ،(2018

 در عالوه،ب هحوزه مغف ول مان ده اس ت.  نیا ینیکارآفر حوزه اتیادب درما ا ،شده است یبررس

 اغل ب و نشده یبررس رفتار و نگرش رابطه در گرتعدیل کی عنوانبه زبان نوع ن،یشیپ مطالعات

 Pan et) اس ت ش ده گرفت ه نظر در میمستق صورت به رفتار و قصد نگرش، یرو ریمتغ نیا ریتاث

al. 2018؛ Miller et al. 2007؛ et al. 2017 Orús؛ Larrimore et al. 2011؛et al. 2014 Elliott .)

 ,Howe & Krosnick, 2017; Taber & Klein) نگ رش ق درت اتی ادب اساس بر پژوهش نیا اما

 کی  عنوانب ه را زبان نوع ،(Ajzen & Fishbein, 2005) شده یزیر برنامه رفتار یتئور و( 2016

 و طیش را چ ارچو ، نی ا در پ ژوهش نیاول  عنوانب ه و اس ت گرفت ه نظ ر در گرتعدیل ریمتغ

 .است داده ارائه را باشد برقرار رابطه نیا تا شوند کنترل دیبا که یعوامل

 وکنت رل یذهن  ه ا در کن ار هنج ارنگرش شدهیزیررفتار برنامه یتئور طبق گر،ید یسو از

 ن  هیزم در خا طورب  ه (؛Ajzen & Fishbein, 1975کنن  ده قص  د هس  تند ) ین  یبشیپ یرفت  ار

 Ajzenتر اس ت )ها برجس تهنگرش نقش ،یگذارهیمانند سرما زیآمو مخاطره یسکیر یرفتارها

& Fishbein, 1972 کنن د یم ین یبشیرا پ یمقاصد رفت ار وچراچونیها بتمام نگرش ایآ اما(؛ 

. در واق ع س تیقصد و رفت ار اف راد ن از یکننده خوب ینیبشیپ یهر نگرش نشان داده اندمحققان 

تر ب ه ذه ن و راح ت ترعیها سرنگرش نی. اکنندیم ینیبشیرفتار را پ یبه خوب یقو یهانگرش

دارن د و در  یش تریب یدارینسبت به نگرش همراه هستند؛ پا یشتریب نانیبا اطم ایکنند یخطور م

در (. Howe & Krosnick, 2017; Taber & Klein, 2016) ش وندیم رییطول زمان کمتر دچار تغ

در  ریپذخطر گذارهیو سرما نیکارآفر روابط یبررسدر  یپژوهش سع نی، ایقبل قاتیادامه تحق

 مط رح لی س واالت ذ بی ترت نی دارد. به ا (Ajzan, 1991) شده یزیرفتار برنامه ر یقالب تئور

 ه دف ب اخ ود  ط رحداس تان  فی در تعر نیملموس بودن زبان ک ارآفر زانیم آیا (1 :شوندیم

 لیع درا ت ی اوگذارهیس رمابه طرح و قصد  گذارسرمایهنگرش  یرابطه، یگذارهیسرما جذ 
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را  اشیگذارهیس رماب ه ط رح و قص د  اونگ رش  یرابط ه گذارهیتجربه س رماآیا  (2 کند یم

 تیجنس   ای  آ (3  د ی  افزایم میمس  تقطوررا به یگذارهیقص  د س  رما نک  هیا ای   کن  د یم لیع  دت

  دهد یقرار م ریرا تحت تأث یگذارهینگرش و قصد سرما یرابطه گذارهیسرما

 ب ا گذاران،هیسرماو  نانیبر هم کنش رفتار کارآفر یبا هدف بررسحاضر مقاله در این راستا 

 نیرابط ه ب  یبررس  یجستجو در تیو جنس تجربه زبان، نوع گرتعدیل یهاریمتغ گرفتن نظر در

ب ا در نظ ر گ رفتن ق درت  نانهیکارآفر یهاپروژه در یگذارهیسرما قصد و گذارهیسرما نگرش

 نگرش است.

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

 نگرش و قدرت آن

ای ن  .کن دبین ی میرا پیشرفت ار است که قصد  یمهم رینگرش متغتئوری عمل منطقی، در 

ای  ن نس  بت ب  ه  ی ف  ردذهن   یابی  درک ش  ده از انج  ام رفت  ار و ارز هایپیام  د ت  ابعی از، متغی  ر

حال اینکه این نگرش چقدر دوام دارد، چقدر فرد ب ه  .(Ajzen & Fishbein, 1975)است هپیامد

ی مختلف چقدر راحت ای ن نگ رش ب ه ذه ن او خط ور هاتیموقعآن اطمینان دارد و اینکه در 

ی هاجنب ه(. ق درت نگ رش از Taber & Klein, 2016ش ود )کند، ق درت نگ رش نامی ده میمی

عنوان ب هنگ رش  ن انیطما (.Fazio et al. 1982اطمین ان ) ازجملهی است؛ ریگاندازهقابلمتفاوتی 

نگ رش ب ودن معتب ر  و حیص ح بستگی به این دارد که چقدر ف رد ازاز ابعاد قدرت نگرش  یکی

 (. Taber & Klein, 2016است )خود اطمینان دارد و اینکه چقدر نگرش او در ذهنش واضح 

 ی کننده رفتارنیبشیپ عنوانبهقصد 

 فی تعر یو ن ه در رابط ه ب ا عملک رد واقع  نیرفتار مع کیانجام  یتالش برا یبه معناقصد 

هر قصدی از طریق سه فاکتور نگرش، کنترل رفت اری و هنج ار ذهن ی  .(Ajzen, 1985شود )می

ی کننده خ وبی نیبشیپنگرشی  مینیبیم( زمانی که Ajzen & Fishbein, 2005) شودیمی نیبشیپ

. پس باید گف ت م دل شودیمپای قدرت نگرش به میان کشیده  (1994) ستیناز قصد رفتاری 
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ی کند باید عالوه بر نیبشیپی بین قصد و نگرش را رابطهجامع  طوربهمفهومی کاملی که بتواند 

 آن نیز بپردازد. سازندهی فاکتورهادر نظر گرفتن نگرش، به قدرت نگرش و 

 یگذارهیو قصد سرمابه طرح  گذارسرمایه گر رابطه نگرشزبان: تعدیل نوع

اساس کلمات، دو نوع زبان ملموس و انتزاع ی را بندی زبان بر با طبقه (1988)سمین و فیدلر

 ،کلم ات متمرک ز و یاختصاصریغهای هها، سنجصفتمعرفی کردند. زبان انتزاعی با استفاده از 

در مقاب ل،  .اس تکه شرایط باثبات  کندیمدر شرایط با ریسک کم این حس را به مخاطب القا 

باعث افزایش اعتم اد اف راد ، گذشتهبر استفاده از افعال، اعداد و کلمات متمرکز زبان ملموس با 

و در ش رایطی ک ه ریس ک جنب ه منف ی  ش ودیم موارد با عدم قطعی تهنگام تصمیم گیری در 

در این سال ما خیلی سودآور خ واهیم " . برای متال جملهآیدبیشتری دارد به کمک مدیران می

، ب ه ترتی ب دو "میلی ارد توم ان س ود ک ردیم 17.36در سال گذشته، م ا " در مقابل جمله "بود

 (.Pan et al. 2018; Semin & Fiedler, 1988جمله انتزاعی و ملموس هستند )

مخاطب ان ف راهم  یرا ب را یترکام ل اطالعات شتر،یب اتیجزئ آوردن فراهم با ملموس زبان

کش د یم ریکرده و به تصو ییرا بهتر بازنما طیشرا نیهمچن (.Semin & Fiedler, 1988) کندیم

(Doest et al. 2002ا .)فرد از موض وع  یابیارزکه  شودیسبب م اتیجزئدارای  یسازریتصو نی

 از. (Elliot et al. 2014گ ذارد )ینم یب اق دی ترد ی( و ج اPaivio, 1991) فت دیاتف ا  ب ترعیس ر

از  یارا دس ته نگ رش رفت ار، و نگ رش نیب ارتباط حیتوض در (1982) همکاران و ویفاز ،یطرف

 ،تر به ذه ن خط ور کنن دراحت هایابیارز نیکه هر چه ا کنندیم ینسبت به رفتار تلق هایابیارز

 ش ودیتصور کردن آنچه ارائه م یوقت (Fazio et al. 1982). شوندیدر رفتار فرد منعکس م شتریب

 ترکنن دهقانع مخاطب ان یو برا فتدیب اتفا  که دارد یشتریب احتمال رسدیبه نظر م ،تر باشدآسان

بنگ اه را  اتی عملبتوانن د  گذارانهیسرما شودیم سبب یمال یهاصورت در ملموس زبان است.

ه ا ب ه آن لی تما ت اًیک رده و نها یابی تر بنگ اه را ارزراح ت جهیدرنتکنند؛  یرسازیتر تصوساده

( ف رد یابی ارز) نگ رش ،ترس اده یانی . ب ه ب(Elliot et al. 2014) اب دیمی شیافزا یگذارهیسرما

رفتار را  ردیگینام م ینگرش قو کیکه  نگرش نیا و است تردسترس در ،گرفتهتر شکلآسان

ب ر نگ رش  نین وع زب ان ک ارآفر ریت أث انیدر ببنابراین،  (Fazio et al. 1982).کند ینیبشیپ بهتر
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ارائ ه  ری ز هیفرض  ر،ی دو متغ نی و ق درت رابط ه ا ریخطرپ ذ گذارهیو قصد س رما گذارسرمایه

 :شودیم
 نیب رابطه از تریقو ملموس طرح در یگذارهیسرما قصد و ملموس طرح به نگرش نیب رابطه الف: -1 هیفرض

 .است یانتزاع طرح در یگذارهیسرما قصد و یانتزاع طرح به نگرش

 ط،یش را از او یابی ارز ب ه نس بتدر ف رد  ن انیاطمو  اعتم اد ج ادیواقع ب ا ا ملموس در زبان

را  یتراطالع ات خ ا ، ملم وس زب ان از استفادهمتال  کند؛یمتبت مخاطب را جلب م واکنش

را ک اهش  ن انیم ثثر ع دم اطم طورب ه ج هیدرنت کن د؛یف راهم م افراد یمال تیوضع نییتب یبرا

 ییاز رفتاره ا یک ی زین ریخطرپذ یگذارهیطور مشابه سرمابه(. Larrimore et al. 2011) دهدیم

 ع دم یطرف  از(. Huang & Pearce, 2015)ب اال هم راه اس ت  ن انیع دم اطم طیاست که با شرا

 منظورب ه (.Bottazzi et al. 2016)ش ود یمحس و  م یگذارهیس رما یب را یج د یاعتماد مانع

زب ان  یطیشرا نیچنچراکه در  رند؛یگیم بهره ملموس زبان از رانیمد نان،یاطم عدم نیا کاهش

 کن دیم تریرا ق و گذارانهیپاسخ متبت سرما احتمال ،ملموس با فراهم آوردن اطالعات واضح

(Rennekamp, 2012)). یابی فرد نسبت ب ه ارز نانیاطم شیسبب افزا شتریب وضوح ساده، یانیب به 

 رفت ار مختل ف طیش را در نک هیا وج ود ب ا ،نیبنابرا .(Howe & Krosnick, 2017)شود یخود م

 ,Luttrel & Sawicki) باشد متضاد یحت ای ربطیب تواندیم نگرش قدرت و نگرش نانیاطم ریمتغ

 که کرد فرض توانیم( Pan et al. 2018) تیریمد نیشیپ اتیتوجه به ادب با موردنیادر ،(2020

 ن انیاطم دهن د،یم ق رار ریت اث تح ت را نگ رش ق درت ،یانتزاع/ملم وس زب ان که یطیشرا در

 خواهد بود؛  ریدر همان جهت تحت تاث زینگرش ن
 گذارانهیسرما نانیاطم شیافزا از یناش ملموس طرح در گذارهیسرما نگرش قدرت شیافزا  :-1 هیفرض

 .است طرح به خود نگرش به ریخطرپذ

 یگذارهیو قصد سرماگذار به طرح سرمایهگر رابطه نگرش : تعدیلتجربه

که ب ر  داردنام تجربه  به یبازخورد یهارفتار حلقه کیکه  کندیم انیب یعمل منطق یتئور

( و درک ف  رد از Ajzen & Fishbein, 2005) گ  ذاردیم ریف  رد ت  أث یآت   یمقاص  د و رفتاره  ا

(. Krueger & Carsrud,1993) ده دیم شیرا اف زا زیآماق دام مخ اطره یس نجامکان و تیمطلوب
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 و دی افزایم یگذارهیس رما جهینت صیتشخ ییو توانا ینیکارآفر یهافرصت یابیعالوه بر ارزبه

 داش ته یبهت ر یریگمیتصم الزم، یهامهارت داشتن و شتریب یضمن دانش با کندیم قادر را فرد

 نادرس ت یاعتق ادات فرد شودیکمبود تجربه سبب م اینبود  نی(. همچنMoritz et al.2022) باشد

 نیب  رابط ه در ام ا(. Krueger, 2009داش ته باش د ) یانتزاع  نمونه کیمحدود به  ییهاینگران ای

در ( 2017) امامی و دیم و(. Miralles et al. 2015) شودیم مشاهده یمتناقض جینتا قصد و تجربه

 نی ا ،ارزش ج ادیو قص د ا فرص ت ب ه ن انیاطم نیب  یرابط ه درتجرب ه  گرتعدیلنقش  یبررس

. کن دینم لیتع د را رابطه نیا تجربه که دندیرس جهینت نیا به تینها در و را تبیین کرده هاتضاد

 انی رفت ار ب-ب ر ق درت رابط ه نگ رش رگ ذاریتأث یرا ع امل تجربه ،(1982) و همکاران ویفاز اما

 اری در اخت تی را از آن فعال یاطالع ات باش د، ک رده تجربه را یرفتار فرد یوقتچراکه  ؛اندکرده

 گر،یدیانیبتر ش ود. ب هاو از رفتار به رفت ار م وردنظر مرب وط یهایابیارز شودیدارد که سبب م

نگ  رش،  یریگو پ  س از ش  کل کن  دیم لیرش را تس  هنگ   یریگرون  د ش  کل م،یمس  تقتجرب  ه 

در  (.Fazio et al. 1982)دش ویم تریق و ف رد نگ رش واق ع در و ش ده شتریببه نگرش  یدسترس

 :شودیارائه م ریز هیو قدرت نگرش او فرض ریپذخطر گذارهیسرمادر رابطه تجربه  جهینت
 طور به را یگذارهیسرما قصد و طرح به نگرش نیب رابطه ر،یخطرپذ گذارهیسرما میمستق تجربه الف:-2 هیفرض

 .کندیم لیتعد یمتبت

ف رد در ذه ن خ ود  ش ودیتجرب ه باع ث م (2017)در پژوهش اروس و همک اران  یطرف از

 تی ب ه واقع کی او باتجرب ه نزد دی کند و قص د خر یرسازیتر از محصول موردنظر تصوراحت

 ین هیب ه زم ریخطرپ ذ گذارانهیکه اگر س رما شودیطور مشابه تصور مشود. به ختهیبرانگ شتریب

داش ته  یش تریب یهایگذارهیآشناتر باشند و درواقع تعداد س رما یشنهادیطرح پ یگذارهیسرما

 خواهد بود: شتریها بآن یگذارهیباشد قصد سرما
قرار  ریتحت تأثعناداری مبه صورت را  یگذارهیقصد سرما ریخطرپذ گذارهیسرما میتجربه مستق  :-2 هیفرض

 .دهدیم
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 یگذارهیسرما قصد و نگرش رابطهگر : تعدیلتیجنس

م ثثر ب ر  یانهیاز عوامل زم یکیعنوان به زین تیجنس شده،یزیررفتار برنامه یتئور اساس بر

 & Ajzen) ردی ق رار گ یمورد بررس تواندیم پذیرخطر گذارانهیرفتار سرما تیها و در نهاباور

Fishbein, 2005یتیشخص  یه ایژگیو یدر بررس  (2020) کم وریمت ال الرنس ون و ک ی(. ب را 

ت ر بزرگ را هاآن یمال سکیدانسته و شاخص تحمل ر رتریپذسکیرا ر مردان گذاران،هیسرما

در ح  وزه  یتیجنس   یه  ایص  حبت ک  ردن از برابر عالوهب  هاز زن  ان ب  ه دس  ت آوردن  د. 

 نیبن ابرا (؛Luo & Salterio, 2021) ش ودیم یتیجنس یهاشهیشدن کلفعال سبب ،یگذارهیسرما

 یهافرص ت یابی در مورد تف اوت م ردان و زن ان در ح وزه ارز یشواهد متناقض نکهیبا وجود ا

 رتریپذس کیاست که م ردان ر نیا شودیدر نظر گرفته م شتریوجود دارد اما آنچه ب ینیکارآفر

 ;Emami & Naderiنامش خص دارن د ) جیب ا نت ا ییب ه انج ام کاره ا یکمتر لیمابوده و زنان ت

 ک  ردیرو کی   ب  ا ر،یخطرپ  ذ یگذارهیس  رمانگ  رش و قص  د  نیدر رابط  ه ب   ج  هینت در(. 2018

 ارائه داد: تیمورد جنسرا در ریز هیفرض توانیم گر،تعدیل
 .کندیم لیرا تعد ریخطرپذ گذارانهینگرش و قصد سرما نیرابطه ب تی: جنس3 هیفرض

های ارائه ش ده، م دل مفه ومی پ ژوهش حاض ر ب ه با توجه به مبانی نظری پژوهش و فرضیه

 صورت زیر خواهد بود:
 . مدل نظری تحقیق1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصد 
 گذاری سرمایه

 اطمینان نگرش

 پذیرگذار خطرتجربه مستقیم سرمایه

 نوع زبان کارآفرین

به  گذار خطرپذیرنگرش سرمایه
 طرح پیشنهادی

 
 

 پذیرگذار خطرجنسیت سرمایه
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 یشناس روش
 گذارانهیس رمارواب ط خ ود ب ا  بهت ر شناخت در نانیکمک به کارآفر حاضر قیتحق هدف

 ع اتالاط یروش گ ردآوراز نظ ر  ب وده و یک اربرد قی تحق کو از این رو ی است ریخطرپذ

 ن انیو کارآفر ریخطرپ ذ گذارانهیس رما ،یآم ار جامعه (است.یدانی)میشیآزما نوع از و یمک

نامه پرسش  ه اداده یآورگ رد اب زار دارن د. ییآشنا ریخطرپذ یگذارهیسرما با که ندهست یرانیا

ص ورت به 1399در بهم ن و اس فند م اه  ک ه اس تبه کاررفت ه در تحقیق ات گذش ته استاندارد 

س اده در  یتص ادف یریگنمون ه وهیاز ش ب رای انتخ ا  نمون ه . آنالین توزیع و گ ردآوری ش د

از ب ین  ران،ی ا ریخطرپ ذ یگذارهیسرماانجمن نظر با همکاری مورد . نمونهشد دسترس استفاده

 م دیریت کس ب و ک ار انیو دانش جو ح وزهاین  به آشنا نانیکارآفر ،گذاران خطرپذیرسرمایه

و فرصت درک ش ده  سکیر سطح ،ینیآفرکار حوزهفرد در  تجربه که ییآنجا از. انتخا  شد

 متف اوت ه اکارتازه و هاباتجرب ه اطالع ات پردازش وهیش و دادهقرار  ریرا تحت تاث طیاو از شرا

ال ف ش امل  گ روهاستفاده شد.  جینتا لیتحل یدو گروه الف و   برا از ،(Dimov, 2007) است

گذاران ب القوه کس انی هس تند گذاران بالقوه و بالفعل خطرپذیر است. سرمایهسرمایه نفر از 110

ی مرتبط ب ا هاحوزهو در  اندکردهگذاری خطرپذیر مرتبط خود را صفر اعالم که تجربه سرمایه

اس ت  یکس ان از نف ر 74  ش امل گروه . اندنداشتهگذاری طرح پیشنهادی این پژوهش سرمایه

برای پژوهش را داشتند.  یفرضدر حوزه مشابه طرح  ریپذخطر یگذارهیسرما میکه تجربه مستق

 کی توس ط  یک یپ ول الکترون فی ک یفرض  یشنهادیطرح پ کیبخش اول پرسشنامه تحقیق 

و  نیس م یبن دمتن طبق طبقه نیاسپس نوشته شد.  (تک نیفهای مالی )فناوریمتخصص حوزه 

 یمحت وا ی یروا. ش د یسیبه زبان ملموس بازنو بارکیو  یبه زبان انتزاع بارکی (1988) دلریف

 نی ا در (2007) ل ریخالف پ ژوهش م. ب رو تایی د ش د یسه فرد خبره بررس توسط متن دو نیا

 و یانتزاع  )س ناریو( م تن دو ه رشرکت کنن ده  هر ،یشخص نظراعمال کنترل منظوربه پژوهش

ذی ل ه ر م تن . س واالت مرب وط ب ه هم ان م تن را پاس خ داد س پس کرده و یبررس را ملموس

سوال بسته مربوط به نگرش، اطمینان به نگرش و قصد در چارچو  طیف لیکرت مطرح شد 14

منابع س واالت گیری ش د)گذار ب ا دو س وال ان دازهو در انتهای پرسشنامه تجربه مستقیم س رمایه
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 ب ودن اتک ا قاب ل دهندهنش ان( 2)ج دول  ه اریغمت ییایو پا ییروا جینتا(. 1جدول پرسشنامه در 

 ادی زکننده ش رکت اعض ا تع داد ،پ ژوهش نی در ا که ییجاآن از. است هاهیفرض آزمون جینتا

 و هی تجز یب را( 3.3.3)نس خه Smart PLSداش تند از ن رم اف زار  رنرم الیغ عی توز هادادهو  نبود

  .(Hair et al. 2012) شد استفاده هاداده لیتحل
 

  فیهمراه تعارمکنون به یهاری. متغ1 جدول
 ی و منابع سواالت پرسشنامه تحقیقاتیعمل فیتعار مکنون یهاریمتغ

 زبان نوع
 یهاسنجه ها،صفت یحاو زبان: یانتزاع / گذشته متمرکز کلمات و اعداد افعال، یحاو زبان: ملموس

 (Semin & Fiedler,1988) ندهیآ بر متمرکز کلمات و یاختصاصریغ

 Orús) بودنمطلو  ، داشتندوست ، بودنجذا  ، بودن کنندهکسل ، بودن باالرده ، بودنخو  ، بودن سودمند گذارهیسرما نگرش

et al. 2017) 

 & Howe) استاو واضح  یو برا حیصح ،از موضع نگرش یو یابیارز نکهیبر ا یفرد مبن نانیاطمسطح  نگرش نانیاطم

Krosnick, 2017) 

 یگذارهیسرما قصد
 ینیبشیپ را او قصد آن، در یگذارهیسرما احتمال و طرح انتخا  احتمال کند، فکر یگذارهیسرما به یفرد اگر
 (Orús et al. 2017; Ali, 2011) کندیم

 میتجربه مستق
شمارش تعداد  ایو  مرتبطشرکت  کیدر  یگذارهیسرما نی( از اول365تقسیم بر  زمان )تعداد روز

 (Janny & Folta, 2006) گذارهیهر سرما یقبل یهایگذارهیسرما

 
 طرح هر نامهپرسش به مربوط ییروا و ییایپا جینتا. 2 جدول

 (AVE>0.5) یبیترکیی روا کرونباخی آلفا Q2 متغیر طرح و گروه

 الفگروه -طرح انتزاعی

 0/739 0/925 0/828 - نگرش به طرح
 0/744 0/897 0/828 - نگرشاطمینان به 
 0/917 0/978 0/970 0/669 گذاریقصد سرمایه

 0/702 0/818 0/734 - تجربه مستقیم

 الفگروه -طرح ملموس

 0/808 0/974 0/849 - نگرش به طرح
 0/774 0/911 0/854 - اطمینان به نگرش

 0/942 0/985 0/979 0/748 گذاریقصد سرمایه
 0/715 0/828 0/734 - تجربه مستقیم

  گروه -طرح انتزاعی

 0/787 0/962 0/952 - نگرش به طرح
 0/731 0/891 0/816 - اطمینان به نگرش

 0/907 0/975 0/966 0/681 گذاریقصد سرمایه
 1 1 1 1 تجربه مستقیم

  گروه -طرح ملموس

 0/812 0/968 0/952 - نگرش به طرح
 0/733 0/892 0/818 - اطمینان به نگرش

 0/937 0/983 0/978 0/783 گذاریقصد سرمایه
 1 1 1 1 تجربه مستقیم
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 هاافتهی

 الف( توصیف جمعیت شناختی و متغیرها

نف  ر اس  ت.  12و 26زن  ان  تی  و جمع 62و  84 بیترتم  ردان ب  ه تع  دادگ  روه ال  ف و    در

 یگذارهیس رما یهاتع داد س ال نیانگی . ماس ت 37و گ روه    34/35 سن گروه الف نیانگیم

 گ روه در یگذارهیس رما تع داد نیانگی مو  36/6   گ روه در و 26/4 ،در گروه الف بیترتبه

 .آمد دستبه 18/4   گروه در و 81/2 الف

  : کل مشارکت کنندگانالف گروه هاییهفرض آزمونب( 

 یب را (2Rداده ) عی توز انسی وار مق دار از اس تفاده ب ا ش ده،یطراح م دل ینیبشیپ قدرت

 740/0 بیترتو ملموس ب ه یزاعنتدر دو مدل گروه ا 2Rمقدار  .شودیم لیتحل وابسته یرهایمتغ

 ری متغ %2/80و  %74توانس ته  بیترتنگ رش در ه ر م دل ب ه ری متغبدین ترتیب . است 802/0و 

 قص  د و نگ  رش نیب   ریمس   بیض  ر اول هیفرض   یبررس   در. کن  د ین  یبشیپ را قص  د مس  تقل

اس ت ک ه  78/19 ب ا براب ر t آم اره مطل ق قدر و 844/0 با برابر ملموس طرح در یگذارهیسرما

 ب ا براب ر t آماره مطلق قدر و 766/0 با برابر بیضر نیا ی نیزانتزاع طرح در. است 96/1از  شتریب

 :شداستفاده  ریز فرمولدو تفاوت از  نیا یمعنادار یبررس جهتاست.  68/16

t =
a − b

SP√ 1
m

+ 
1
n

 SP = √
(m−1)2

(m+n−2)
∗ SEa

2 +
(n−1)2

(m+n−2)
∗ SEb

2  

مرب وط ب ه  ریمس بیمقدار ضر b، مربوط به طرح ملموس ریمس بیمقدار ضر aکه در اینجا 

اس تاندارد مرب وط ب ه  یخط ا bSE، استاندارد مربوط به طرح ملم وس یخطا aSEی، طرح انتزاع
 ی است.طرح انتزاع در حجم نمونه nو  طرح ملموسدر حجم نمونه  mی، طرح انتزاع

 مق دار یانتزاع  و ملم وس ط رح دو در یگذارهیس رما قصد و نگرشبین  رابطهدر بررسی 

24/1= tدر یگذارهیسرما قصد و نگرش رابطه نیب تفاوت جهینت درآمد؛  دستبه 96/1از  کمتر 
 ری متغ اث ر یبررس. در شد رد هیفرض نیا و بودمعنادار ن ینظر آمار از یانتزاع و ملموس طرح دو

 ط رح در ریمس  بیض ری گذارهیس رما قصد و نگرش نیب رابطه بر نگرش به نانیاطم گرتعدیل
 ی نیزانتزاع طرح در. آمد دستبه 54/0 با برابر t آماره مطلق قدر مقدار و 033/0 با برابر ملموس
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 95 ن انیاطم ب ا جهینت در. است 07/1 با برابر t آماره مطلق قدر و است 061/0 با برابر بیضر نیا

 قص د و نگ رش نیب  رابط ه ب ر نگ رش ب ه ن انیاطم گرتعدیل ریمتغ زبان، نوع دو هر در درصد،
 یرابط ه در میمس تق تجرب ه گرتع دیل ریمتغ اثر یبررس در. ندارد یدارمعنا ریتأث یگذارهیسرما

 آماره مطلق قدر و -050/0 با برابر ملموس طرح در ریمس بیضر ،یگذارهیسرما قصد -نگرش
t آم اره مطلق قدر و -097/0 با برابر بیضر نیا ی نیزانتزاع طرح در. آمد دستبه 909/0 مقدار 
t  نیب  رابطه بر میمستق تجربه گرتعدیل ریمتغ درصد، 95 نانیاطم با جهینت در. است 436/1مقدار 

 قص د و میمس تق تجرب ه نیب اما. ندارد یدارمعنا ریدو طرح تأث در ،یگذارهیسرما قصد و نگرش
 چراک ه داش ت؛ وج ود یمعن ادار متب ت رابط ه یانتزاع  و ملم وس طرح دو در یگذارهیسرما

 ق در و 144/0 ب ا براب ر ملم وس طرح در یگذارهیسرما قصد و میمستق تجربه نیب ریمس بیضر
 ق در و 238/0 ب ا براب ر بیض ر نیا زین یانتزاع طرح در. بدست آمد 12/2 با برابر t آماره مطلق
 یرا بررس  تیگر جنس آخ ر ک ه نق ش تع دیل هیاست. در مورد فرض  45/3برابر  t آماره مطلق

مرب وط ب ه م ردان  tو آماره  ریمس بیضر بیبه ترت یگفت که در گروه زبان انتزاع دیبا کندیم
گ زارش ش ده اس ت. در گ روه زب ان ملم وس ب ه  44/3و  625/0 زنان یبرا و 49/15و  808/0

. است 51/3و  780/0زنان  یو برا 71/15و  859/0مربوط به مردان  tوآماره ریمس بیضر بیترت
 6/0و در گ روه زب ان ملم وس  37/1 یدر گروه زبان انتزاع t آماره محاسبات، انجام با جهینت در

 نی ا گرتع دیل تیجنس در گ روه ال ف  نیبن ابرا ؛هس تند 96/1بدست آمده که هر دو کمتر از 
  .ستین رابطه

 گذاری مرتبط : دارای تجربه سرمایهب گروه هاییهفرض آزمونج( 

 ری متغ یعن ی اس ت؛ 852/0و  769/0 بیترتو ملموس به یاعنتزدر دو مدل گروه ا 2Rمقدار 
 درکن د.  ین یبشیمس تقل قص د را پ ری متغ %2/85و  %9/76 توانسته بیترتنگرش در هر مدل به

 براب ر یانتزاع طرح در یگذارهیسرما قصد و طرح به نگرش نیب ریمس بیضر اول، هیفرض مورد

 نیب  ریمس  بیدر طرح ملموس ض ر نیاست. همچن 94/10 با برابر t آماره مطلق قدرو  732/0 با
و  یدو گ روه انتزاع  س هیمقا یاست. برا 29/17برابر با  tو قدر مطلق آماره  922/0 ریدو متغ نیا

ب ه دس ت  29/2براب ر ب ا  t آماره مطلق قدر مقدار. شد عمل الف گروه محاسبات مانند ،ملموس
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نگ رش  نیب  رابطه طرح، ارائه در نیکارآفر زبان نوعیعنی . تایید شد اول هیفرض جه،یآمد؛ در نت

 در ن انیاطم بع د ای آسوال که  نیپاسخ به ا در. کندمی لیتعد را یگذارهیبه طرح و قصد سرما
 بیض ر ر؛ی خ ای  اس تشده قص د -نگرش رابطهقدرت  رییتغ سبب نگرش، قدرت یریگاندازه

 زین tآمد. قدر مطلق آماره دستبه -027/0و  067/0 بیترت به ،و ملموس یدر طرح انتزاع ریمس
 نگ رش ب ه ن انیاطم ط رح، دو ه ر در ج هینت در ؛گزارش شده اس ت 483/0و  229/1 بیبه ترت
 رابط ه ب ر میمستق تجربه گرتعدیل نقش یبررس دراست.  نکرده لیتعدقصد را  -نگرش یرابطه

 براب  ر tو ق  در مطل  ق آم  اره  063/0 یدر ن  وع زب  ان انتزاع   ریمس   بیض  ر ،قص  د -شنگ  ر
 tو ق در مطل ق آم اره  035/0در ن وع زب ان ملم وس  ریمس بیضر نیشد. همچن گزارش683/0

مش ابه ق درت  یهادر پروژه یگذارهیتجربه سرما زیگروه ن نیدر ا جهینتدر. است 468/0 مقدار
 یتجرب ه رفت ار میاث ر مس تق یبررس ق رار ن داده اس ت. در  ریرا تحت تأث گذارانهینگرش سرما

 بی ترت ب ه یدر ط رح انتزاع  tو قدر مطل ق آم اره  ریمس بیضر ،یگذارهیبر قصد سرما میمستق

 ج هیشده اس ت؛ در نت ارائه 414/0و  032/0 بیو در طرح ملموس به ترت 14/2و  216/0برابر با 
 نیک ارآفر ک هشده  تایید یزمان در فقط میمستق تجربه اثر ،با تجربه مرتبطدر مورد افراد دارای 

 زب ان گ روه در ت،یجنس  گرتع دیل نق ش م ورد در ت اًینهااس ت.  کرده استفاده یانتزاع زبان از
و  32/13 براب ر tب ا آم اره  986/0و  814/0 بی م ردان ب ه ترت ریمس  بیض ر ملموس، و یانتزاع

 ،  زن در گ روه یب ودن تع داد اعض ا نییرا ارائه کرد. اما به علت پ ا یارتباط معنادار 78/16
نق ش  لی و تحل س هیامکان مقاو از این رو گروه ملموس ارائه نداد  یبرا یخروج PLSافزار نرم
ب ه ترتی ب  tو آم اره  ریمس  بیض ر یدر مورد گروه انتزاع .وجود نداشت گذارهیسرما تیجنس

 ه به معنای تایید نشدن فرضیه مربوطه است. کگزارش شد 013/0و  283/0برابر 

 یریگجهینت و بحث
 در نیک ارآفر زب ان ن وع گرتعدیل نقش یبررس پژوهش نیا یاصل هدف :گروه الف جینتا

متبت و معنادار نگرش ب ه  رابطه جینتا. بود یرانیا ریپذخطر گذارانهیسرما قصد-نگرش یرابطه
 یهر دو ن وع زب ان ملم وس و انتزاع  دردر طرح را  یگذارهیسرماو قصد  گذارانهیسرماطرح 
 ق تیحق در. دینرس  تایی د ب ه نیشیپ اتیادبخالف زبان بر نوعگر . اما نقش تعدیلهددیم نشان
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 یهاجلس ه در رانیم د زب ان نوع که (2018) همکاران و پن جینتا خالف بر گروه نیا یهاافتهی

 تف اوت نی ا ام ا. ش د گزارش اند، دانسته موثر یگذارهیسرمارا در جلب پاسخ متبت  یدرآمد
 Larrimore et ؛2017et al.  Orús ؛  .2018Pan et al) نیش یپ اتی ادب در ش ود یم هیتوج چگونه

al. 2011؛et al. 2014 Elliott )، ص ورت ب ه رفت ار و قص د نگرش، یرو بر زبان نوع ریتاث اغلب 
 یمعرف گر تع دیل کی  عنوانب ه را زبان نوع پژوهش، نیا اما است؛ شده گرفته نظر در میمستق
 نیش یپ ق اتیتحق ب ا است برقرار آن در رابطه نیا که یطیشرا است ممکن نیبنابرا است؛ کرده

 گذارانهیس رما گ ریب ا د ریپ ذخطر گذارانهیممکن است واکنش س رما نیهمچن. باشد متفاوت
 ن انیاطم رف تیم انتظ ار. ش د یمنتف  گ روه نی ا در زی ن نانیاطم گرتعدیل نقشمتفاوت باشد. 

در  نک هیب ه ا ام ا باتوج ه ؛(Larrimore et al. 2011) اب دی شیاف زازبان ملموس  کمک بانگرش 
 نی ا در زی ن نگ رش ن انیاطم نق ش یبررس  د،ینرس تاییدگر نوع زبان به قبل نقش تعدیل هیفرض
ه ا را نگرش و قصد آن رابطه زین ریپذخطر گذارانهیسرما می. تجربه مستقنبود امکان پذیر گروه

 استفاده کرده بود. ی انتزاع ایاز زبان ملموس  نیکارآفر آنکه حال کرد؛ینم لیتعد
نگرش  کهآن بدون میمستقاست که تجربه  نیپژوهش ا نیشاخص ا یهاافتهیاز  گرید یکی

 شیرا اف زا یگذارهیس رما قص د م،یق رار ده د خ ود ب ه ط ور مس تق ریرا تحت تأث گذارهیسرما
 یابی ارز ،ب ا س طح تجرب ه متف اوت گذارهیک امالً مش ابه دو س رما تیاگر در موقع یعنی. دادیم

تر در ط رح باتجرب ه گذارهیس رما نک هیا احتمال باشند، داشته ینیکارآفر طرح به نسبت یکسانی
 تجس م خ ود ذه ن در را ط رح ختلفابعاد م تواندیبهتر م رایز است؛ شتریب کند یگذارهیسرما
 رابط  ه تیجنس   در نهای  ت،(. Orús et al. 2017) ش  ودیم یریگان  دازه ش  تریب او قص  د و کن  د

در  تیمتن اق  جنس  یهاافت هی ب ه پ ژوهش، نی ا جینت ا واق عدر نکرد؛ لیتعد راقصد  -نگرش
 .(Emami & Naderi, 2018)فرصت افزود  یابیارز

تایی د  را زب ان ن وع گرتعدیل نقش گروه، نیا در یاصل هیفرض آزمون جینتا :گروه ب جینتا
 کنت رل ،ه ر قص د از س ه ف اکتور نگ رش نک هیب ه اگ روه ال ف و   باتوجه سهیمقا. در کندمی
نگ رش و قص د  نیعوامل م ثثر ب ر رابط ه ب  لیتحل در شود،یم ینیبشیپ یو هنجار ذهن یرفتار

با دررابط ه یطورکل. ب هردی گیانجام م یترقیدق لیتحل ،محدودتر شوند گریهرچه دو فاکتور د
 ی( و ب  راAjzen, 1971) نداش  ته یخاص   تی  اهم یذهن   هنج  ار ف  اکتور یگذارهیقص  د س  رما
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 & Ajzenدر گ  روه   از تجرب  ه اس  تفاده ش  ده اس  ت ) یمح  دودکردن نق  ش کنت  رل رفت  ار

Fishbein, 2005رابط ه در زب ان ن وع گرتع دیل نق ش از یترقی دق لی گروه   تحل ،نی(؛ بنابرا 
 ک همش ابه  یه اگروه مانن د پژوهش نیا جینتا. دهدینسبت به گروه الف ارائه م صدق -ش نگر

 Pan et al, 2018; Elliotدست آمد )قرار داده است به ریرا تحت تأث گذارهیسرما قصد زبان، نوع

et al, 2014بلک ه از بر قص د  میمستق ریتأث قینگرش و نه از طر رییتغ قینه از طر ریتأث نی(. منتها ا
و  یرس ازیملم وس تصو زبان قت،یحقدر. شد ثابت گذارهیسرما کیقدرت نگرش  رییتغ قیطر

 هرچ ه ،یطرف  از .(Orús et al, 2017) اس تتر ک رده مخاط ب س اده یاطالعات را ب را یابیباز
 ش تریب ردی ش کل بگ هایابیارز نیرفتار مطابق با ا نکهیا احتمال ،تر باشنددسترس در فرد یابیارز

به نگرش  نانیاطم اما. است مشاهده قابل گروه نیا جینتا در که( Fazio et al, 1982)خواهد بود 
ق درت  نیبشیپ یهاریمتغ طیشرا یواقع در بعضدر نبود؛ رابطه گرتعدیل هاطرحاز  کیچیه در

 عم ل مس تقل بخ اطر اینک ه ،قدرت نگ رش اس تفاده ش وند یریگاندازه یبرا توانندینگرش نم

 ری متغ(. Luttrell & Sawicki, 2020) دهن د ارائ ه را یمتناقض  جینت ا اس ت ممک ن یحت و کرده
ب ر  ق تیحق در ؛ق رار ن داد ریرا تح ت ت أث گذارانهینگرش سرما قدرت زین گروه نیا درتجربه 

در ق درت  کنن دهنییتع یع امل ر،یخطرپ ذ گذارانهیس رما میمس تق تجربه ن،یشیپ اتیادبخالف 
 ب ه مخص و  یفض ا یاهر پروژه ریخطرپذ یگذارهیسرما مبحثکه در چرا نبود هانگرش آن

 دان دیرا داش ته باش د ب ازهم م حوزه کیدر  یگذارهیسرما هاده تجربه فرد اگر و دارد را خود
 یدی جد یمح دود و فض ا اطالعات ت،یقطع عدم ،بازهم با ابهام یکه در مواجهه با پروژه بعد

 میمس تق ریتاث به مربوط یهاافتهی (.Huang & pearce, 2015; Bottazzi et al, 2016)روست روبه

الف اس ت.  گروهدر  گروهزیرهر دو  جهینت مشابه گروه، نیا در یانتزاع گروهزیر قصد بر تجربه
 یخاص  تی دارد از اهمم وارد  ری  ب ا س ا گ روهملم وس در  زیرگ روه ج هیک ه نت یاما تف اوت

در پ روژه  میک ه تجرب ه مس تق ریخطرپ ذ گذارانهیرفت ار س رما یدر بررس زیرابرخوردار است. 
را تحت  گذارهیاجازه را به تجربه نداده است که قصد سرما نیملموس ا زبان ،اندمشابه را داشته

 زن یاعض ا تع داد بودن نییپا علت به ت،یجنس گرتعدیل نقش یبررس در تاًینها. دهد قرار ریتأث

 .نداشت وجود گذارانهیسرما تیجنس لیو تحل سهیمقا امکان گروه، نیا در
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 شنهادهایپ
 گذارانهیس رماب ر  نین وع زب ان ک ارآفر ریت أث ،ینیک ارآفر یهاو انتخا  طرح یابیارز در

 زی رامه م مطل ع باش ند.  ریتاث نیا از نانیکارآفر هم و گذارانهیسرماهم  دیمهم است و با اریبس

 ،نش ده فی سودده که ب ا زب ان ملم وس تعر یاندهیبا آ یقو ینیطرح کارآفر کیممکن است 

 یکه ارزش کمت ر یا. در مقابل پروژهکندرا جلب  گذارانهیاعتماد و پاسخ مناسب سرما نتواند

و  قی و دق یب ا اطالع ات جزئ  س تیپ روژه موف ق برخ وردار ن کی  یدی از عناص ر کل ایدارد 

خود جلب  یسورا به یادیز ریپذخطر رانگذاهیاشتباه توجه و نظر سرما مناسب به یرسازیتصو

را متحم ل ض رر  ط رف دو ه رو  مانن دیم ینافرج ام ب اق ییه اپروژه نیچننیا تیکند. در نها

اقن  اع و ش  ناخت رفت  ار  اتی  ب  ا مطالع  ه ادب ن  انیکارآفر ،. ب  ه ط  ور خ  ا کنن  دیم یادی  ز

نظ ر متب ت  توانن دیک ار خ ود بهت ر م لیو تفص  ینیک ارآفر یهاارائه طرح در گذاران،هیسرما

 کی  میتجرب ه مس تق ک هییازآنجا پ ژوهش، یهاافت هیبه . باتوجهندیرا جلب نما گذارانهیسرما

ک ه از  ش ودیم ش نهادیپ ن انیکارآفر به دهد،یم شیرا افزا یگذارهیسرما قصد ،یگذارهیسرما

 اند.کرده یگذارهیمشابه سرما یاباشند که در پروژه یگذارانهیابتدا به دنبال جذ  سرما

 ن وع ریت أث مح ور، سکیر متفاوت یهاعرصه در که شودیم شنهادیپ یآت قاتیتحق منظر از

 تایی د یسکیر طیدر شرا آن ریتأث یو مال تیریمد اتیه طبق ادبچراک شود یبررس ملموس زبان

 نی هس تند ک ه در ا ریخطرپذ گذارانهیها سرماعرصه نیاز ا یکی(. Pan et al, 2018شده است )

 ب ا ن انیکارآفر ک ه یموارد گرید و هیسرما نیتأم یهاشرکت ،هاشد؛ اما بانک یپژوهش بررس

 یمال نیتام شودیم شنهادیپ نیهمچن. ردیگ قرار یبررس مورد تواندیم زین هستند ارتباط در هاآن

 ردیگ قرار یبررس مورد ینیکارآفر پروژه از یگرید مراحل در ریپذخطر گذارانهیسرما رفتار و

 ,Moritz et al) اس ت متف اوت یم ال نیت ام مختل ف مراح ل در گذارانهیسرما یهااریمع چون

را از  یها بر مقاصد رفتارتجربه ریتأث توانیم (2005) نیشبیف و آجزن نظر مطابق تای(. نها2022

تجرب ه  ریت أثت وان می مج زا یپژوهش در  جه تنی. ازاک رد یریگیپ یرفتار یهافاکتور کنترل

 .کرد یبررس یکنترل رفتار قیاز طررا  هاآن یگذارهیبر قصد سرما ریخطرپذ گذارانهیسرما
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