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شناسایی خطاهای شناختی در مذاکرات کارآفرینانه 

با تمرکز بر پروژه های تأمین مالی جمعی

الهام ازنب1*، بهزاد محمدیان2، آصف کریمی۳

تاریخ دریافت: 1399/03/19         تاریخ پذیرش: 1400/06/04

چکیده

تأمین مالی جمعی، شکل نوینی از جمع آوری پول های خرد برای پروژه های است که از هزاران سال تاکنون انجام 

آن در جهان مرسوم بوده است و بشر با این ظرفیت آشنا بوده و توانسته به طرق مختلف از سرمایه های خرد در اشکال 

مختلف استفاده نماید. تأمین مالی جمعی باهدف گردآوری منابع مالی، برای سرمایه گذاری بر روی انواع مختلفی 

این پژوهش به شناسایی خطاهای شناختی مذاکرات  از پروژه ها صورت می گیرد. در راستای مطالعات پیشین، در 

به دست آمده  نتایج  بر  برای صحه گذاری  است.  پرداخته شده  مالی جمعی،  تأمین  پروژه های  بر  تمرکز  با  کارآفرینانه 

درگذشته، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15نفراز خبرگان تأمین مالی جمعی در شهر تهران، که در تأمین مالی فعالیت 

داشته اند، در مردادماه سال 1398 به مدت دو ماه صورت گرفته است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند قضاوتی و 

برای تحقق هدف از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. طبق متون گذشته و مصاحبه های صورت گرفته خطاهای 

شناختی حاکم در مذاکرات کارآفرینانه در تأمین مالی جمعی شناسایی شدند که در دودسته خطاهای شناختی ناشی از 

کارآفرین و سرمایه گذار و خطاهای شناختی ناشی از پروژه دسته بندی شدند. خطاهای ناشی از کارآفرین و سرمایه گذار 

عبارتنداز: خطای کلیشه ای، هاله ای و تشابه، فرافکنی و خطای جانب گرایی درون گروهی. خطای دوم مربوط به خطای 

ناشی از پروژه می باشد مانند خطای نوآوری گرایی، لنگر انداختن و سوگیری تأییدی که مورد شناسایی قرار گرفتند. 

واژگان کلیدی: کارآفرینی، تأمین مالی جمعی، مذاکره کارآفرینانه، خطاهای شناختی
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1-مقدمه
امروزه ساختار اقتصادی دنیا با گذشته به طور اساسی تفاوت پیداکرده است )نجفی و همکاران، 

1398(. تأمین مالی دراین بین از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا یکی از مهم ترین مراحل و شاید 

بزرگ ترین چالش برای خلق کسب وکار، تأمین مالی آن در مراحل آغازین ارزش آفرینی و نیز توسعه 

کسب وکار است )ریاحی، 1393(. تأمین مالی جمعی که طی آن جمع کثیري از سرمایه گذاران در 

پروژه هایی مانند کسب وکارهاي نوپا و طرح هاي نوآورانه سرمایه گذاری می کنند رویکردی جدید 

تلقی می شود )کوشکار،1390(. زمانی از تأمین مالی جمعی1 صحبت می شود که سه بازیگر اساسی 

در این حوزه یعنی سرمایه گذار، کارآفرین )صاحب پروژه( و پلتفرم تأمین مالی جمعی وجود داشته 

 . (Lehner & Harrer, 2018)باشد

 مذاکره کارآفرینانه در برهه های زمانی مختلفی از منحنی عمر یک کسب وکار اتفاق می افتد که 

می تواند تأثیر قابل توجهی در موفقیت یا شکست یک پروژه دارای ارزش، نقش ایفا کند )حاجی 

غالم سریزدی و همکاران، 1397(. از سوی دیگر عقالنیت محدود در تحقیقات سایمون )1957( 

این موضوع را تصدیق می کند که انسان ها درحالی که سعی در تصمیم گیری منطقی دارند، اغلب به 

دلیل فقدان اطالعات مهم و معیارهای نامرتبط به مسئله از این مهم بازمی مانند. بنابراین قرار گرفتن 

در یک فرایند جمعی مذاکره و تصمیم گیری اهمیت این مسئله را دوچندان می کند چراکه افراد منافع 

. (Caputo, 2013)متفاوتی دارند و خطاهای متفاوتی از خود بروز می دهند

بررسی و تحلیل شیوه تفکر و اخذ تصمیم کارآفرینان در فرایند مذاکره دارای اهمیت بسزایی 

است چراکه این افراد در شناخت و رفتار خود با سایرین تفاوت دارند )خنیفر و همکاران، 1395(. 

بازیگران اصلی پلتفرم های تأمین مالی جمعی در فرایند مذاکره متأثر از مدل های ذهنی خود هستند و 

ذهن همواره در تیررس خطاهای شناختی قرار دارد. این خطاها، هنگام تحلیل، تفسیر و قضاوت در 

مورد رویدادها، بازیگران تأمین مالی جمعی را به دام خود گرفتار می کنند. اما این نکته حائز اهمیت 

است که انواع خطاها با توجه به اندک یا زیاد بودن خطاهای کارآفرینانه بستگی به نوع فرهنگ هر 

کشور متفاوت است (Weiwei & Xiaodong, 2010). اما آنچه مسلم است اگر افراد بر خطاهای 

خود تسلط بیشتری داشته باشند در تأمین مالی بیشتر موفق خواهند شد و بهتر می توانند بر مشکالت 

. (Funken et al., 2020)پیش رو فائق آیند

بنابراین در این پژوهش سعی شده است خطاهایی که بیشترین تأثیر را در پروژه های تأمین مالی 
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جمعی دارند، شناسایی شوند تا سرمایه گذاران و کارآفرینان در ایران با خطاهایی که در مذاکرات 

کارآفرینانه در پروژه های تأمین مالی جمعی وجود دارد آشنا شوند. شناسایی این خطاها و آگاهی از 

راهبردهای مدیریت آن ها می تواند به فرایند برد-برد یک مذاکره کارآفرینانه کمک کند و به کارآفرین 

و سرمایه گذار این امکان را می دهد تا از خطاهای که از وجود آن آگاه نیستند باخبر شوند و همچنین 

به تصمیمات قابل اتکا و درستی دست یابند. آگاهی از پاسخ این پرسش که یک فرایند تأمین مالی 

جمعی در تیررس احتمالی چه نوع خطاهای شناختی قرار دارد، می تواند به سرمایه گذاران و سرمایه 

پذیران این اطمینان را بدهد که فرایند مذکور در نهایِت اثربخشی صورت پذیرفته است. بنابراین 

شناسایی انواع خطاها در مذاکرات کارآفرینانه برای پروژه های تأمین مالی جمعی امری ضروری 

به حساب می آید. 

دارد  وجود  حوزه  این  در  خارجی  و  داخلی  مجالت  در  مهمی  پژوهشی  شکاف  همچنین 

(Caputo, 2013; Brooks,2011) که به عنوان یک مسئله نظری بر لزوم انجام این پژوهش صحه 

می گذارد. با توجه به توضیحات ارائه شده پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه یک فرایند 

تأمین مالی جمعی با چه خطاهای شناختی مواجه است. 

2-مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-کارآفریني و شناخت

علـم شـناخت در حـوزه کسـب وکار می گویـد محیـط یـک فضـاي کامـاًل بیرونـي نیسـت و 
واکنـش افـراد بـه محیط تحـت تأثیر تفسـیرهاي فـرد از محیط اسـت. محققان شـناختي معتقدند 
کـه بـه دلیـل مواجهـه بـا پیچیدگي هـا و عـدم اطمینان هـاي محیـط، تصمیم گیرنـدگان مجبـور به 
تفسـیر وقایـع محیطـي و ساده سـازی آن هسـتند )نقـوی و جعفـر پـور، 1394(. گاهـی در فرایند 
انتخاب هایـی را  انحراف هـا و دام هـای تفکـر می تواننـد  نادرسـت،  تصمیم گیـری، ادراک هـای 
کـه یـک مدیـر انجـام می دهـد، تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. مدیـران می تواننـد نظمـی را در فرآیند 
تصمیم گیـری خـود پدیدآورنـد کـه بتواند خطاهـای فکری را پیـش از اینکه به اشـتباه در قضاوت 
بدل شـوند، آشـکار کننـد )جعفریـان، 1392(. مدیران به وسـیله چارچو ب هاي شـناختي مي توانند 
احساسـي نسـبت بـه محیـط ایجـاد کنند و ایـن خلق احسـاس انتخاب و اقـدام اسـتراتژیک آن ها 
را شـکل خواهـد داد. بنابرایـن در فعالیت هایـی کـه نیازمنـد تصمیم گیری اسـت فرد تحـت تأثیر 

چهارچوب هـای شـناختی خود اسـت )نقـوی و جعفرپـور، 1394(.
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2-2- انواع خطاهای شناختی 

کارآفرینان با مشکالتی ازجمله شرایط ناخواسته و بحرانی که باعث عقب نشینی می شود یا مانع 

دستیابی به هدف  است، روبه رو هستند (Van Gelderen et al., 2011). یکی از مشکالت کارآفرینانه، 

 .(Funken et al., 2020) خطاهای موجود است که کارآفرینان و حتی سرمایه گذاران را درگیر کرده است

جهت گیری در خطاها، زمانی است که اقدام کارآفرین از اهداف پیش تعیین شده نسبت به موفقیت 

تصمیم، انحراف پیدا کند (Frese & Dyck, 1996). چندین خطا وجود دارد که ممکن است افراد 

با آن ها روبه رو شوند که شناخت آن ها و آموزش صحیح برای مقابله با آن ها باعث موفقیت در 

حوزه کسب وکار می شود برخی از خطاها عبارت اند از خطای هاله ای، خطای کلیشه ای، فرافکنی و 

 .(Sappenfield, 1971) انواع خطاهای دیگر که بر سر راه کارآفرینان و سرمایه گذاران وجود دارد

در خطای کلیشه ای تفاوت در ویژگی افراد مانند سن، جنس، نژاد، قومیت و مذهب موردتوجه قرار 

.(Eagle et al., 2010) می گیرد

2-۳- تأمین مالی و تأمین مالی جمعی

مهیاکردن منابع مالی در جهت رفع نیازهاي یک مجموعه یا شرکت براي فعالیت خود، از درون 

یا بیرون سازمان و از طرق مختلف را تأمین مالی گویند. تأمین مالی برای ارتقاء صنعت، پروژه های 

که اهداف آن ها حل چالش و برطرف نمودن مشکالت اقتصادی کشور می باشد حائز اهمیت تلقی 

می شود (Mazzucato &Semieniuk, 2018). موفقیت یک پروژه برای تأمین مالی جمعی به طور 

کارآفرین و سرمایه گذار  مانند شخصیت  عواملی  دارد.  بالقوه  به مشارکت حامیان  بستگی  کامل 

ازجمله توافق پذیری، عدم روان رنجوری، داشتن وجدان، برونگرا بودن، استقبال از تجربه و عوامل 

.(Ryu & Kim, 2016) جمعیت شناختی بر روی تأمین مالی تأثیر دارد

۳-پیشینه پژوهش
هروه2 و همکاران )2019( عوامل تعیین کننده تصمیمات برای سرمایه گذاری را در کمپین های 

برای  جدیدی  پایگاه  که  پلتفرم  یک  از  استفاده  با  جمعی  مالی  تأمین  بر  مبتنی  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری محسوب می شود، موردبررسی قرار داده اند. در این یافته ها، عدم ریسک پذیری نسبت 

به تفاوت بیش ازحد اعتمادبه نفس بین زن و مرد توضیح داده شده است و این خطا را این گونه 
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عنوان می کند که گاهی پیش می آید که زنان اعتمادبه نفس کمتری در سرمایه گذاری دارند و بیشتر 

در پروژه هایی که ریسک کمتری دارند سرمایه گذاری می کنند. به اصطالح، سرمایه گذاران مستقر 

در پروژه هایی که بیشتر »اجتماعی« هستند سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند، به خصوص اگر 

سرمایه گذار زن باشد. در این پژوهش اشاره شده است که برای صورت گرفتن خطای کمتر اغلب 

زنان )نه همه آن ها( در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که ریسک کمتر دارند و به صورت اجتماعی 

هستند.

رابین و اسچراگ3 )1999( درباره خطای تأییدی عنوان می کنند سوگیری یا خطای تأییدی تمایل 

به تأکید و اعتقاد به تجربیاتی است که ازنظرات شخصی تبعیت می کند. تأثیرات این خطا بارها در 

تحقیقات بالینی اثبات شده است. در این مقاله از 75 نفر از افراد خواسته شده است تا دست نوشته هایی 

را تفسیر کنند. نتایج نشان داد که افراد برداشت های منفی، مثبت و مخلوطی ازنظرت منفی و مثبت را 

که به آن ها اعتقاد داشتند، ثبت کرده اند. هدف از این کار روانشناسان کشف خطاهای فراگیر تحریف 

اطالعات توسط افراد بود. محققان یکی از ویژگی های عمده که باعث شده است در پی درمان این 

خطا باشند را الگوهای رفتاری ناسازگاری می دانند که به طور مستقیم با اشتباهات فکری و ادراکی 

افراد مرتبط هستند. همین امر سبب می شود افراد و حتی مدیران در تصمیمات خود به اعتقادات 

درونی رجوع کنند و دچار اشتباه در تصمیم گیری شوند که نتایج آن در بسیاری از مواقع برای فرد 

و اطرافیان اسفناک به شمار می آید. نتایج این تحقیق نشان داد خطای تأییدی واقعیت این موضوع را 

نشان می دهد که بر جنبه های ذهنی افراد تأکید می کند که گاهی اوقات این جنبه های ذهنی با نتایج 

منطقی در بیرون سازگاری ندارد و افراد را در هنگام تصمیم گیری دچار خطا می کند.

استیتز و همکاران )2000( به خطایی شناختی به نام خطای هاله ای اشاره می کنند که ممکن است 

برای کارآفرینان و سرمایه گذاران در هنگام تأمین مالی یک پروژه رخ دهد. خطای هاله ای اولین 

بار توسط روانشناس آمریکایی، ادوارد ثورندایک4 مشخص شد. اثر یا خطای هاله ای گرایش های 

اساسی یک انسان را برای استنباط خاص بر اساس یک موضوع را تحت تأثیر قرار می دهد. وقتی 

شرکتی با افزایش فروش، سود باال و افزایش قیمت سهام یا تأمین مالی برای ارائه محصول و خدمات 

به خوبی کار می کند، ناظران و سایر سرمایه گذاران به طور طبیعی نتیجه می گیرند که این شرکت 

دارای یک استراتژی هوشمند، یک رهبر باهوش، کارکنان باانگیزه، مشتری مداری عالی، فرهنگ 

سرزنده و... است. هنگامی که همان شرکت دچار افت می شود بسیاری از افراد ازجمله سهام داران 
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یا سرمایه گذاران به سرعت نتیجه می گیرند که استراتژی شرکت اشتباه رفته است، مشتریان خود را 

نادیده گرفته اند یا فرهنگ آن به اشتباه بناشده است. درواقع، موارد ذکرشده ممکن است خیلی تغییر 

نکرده باشد، بلکه عملکرد شرکت تصوری کلی ایجاد می کند که نحوه درک افراد از استراتژی آن را 

شکل می دهد. در چنین حالتی خطای هاله ای ایجاد می شود.

کاپوتو5 )2013( به بررسی تحقیقات مربوط به قضاوت و تصمیم گیری در مذاکره برای کارآفرینان 

پرداخته است و عنوان می کند که رفتارهای برجسته در فرهنگ ها و خلق وخوی عاطفی برای هر 

فرد متفاوت است. در این مقاله به چندین خطای مشترک در تصمیم گیری ها و مذاکرات اشاره شده 

است و عنوان می کند که این خطاها در اغلب موارد از کارآفرینان دیده شده است و باعث پایین آمدن 

کیفیت مذاکره و تصمیم گیری می شود. این پژوهش بدین شکل به تعصبات و خطاهای مذاکرات و 

تصمیم گیری در کارآفرینان اشاره کرده است: تعصب خودخدمتی، اتکای بیش ازحد به تصمیم خود، 

تصمیم به ادامه وضع موجود، خطای ناسازگاری، تعصب درون گروهی، تعصب در رابطه، خطای 

پا ثابت )همیشگی(، خطای هاله ای و خطای فرافکنی. این تحقیق بعد از شناسایی خطاهای موجود 

در مذاکره کارآفرینانه، اشاره می کند که برای جلوگیری از این خطاها باید راهکارهایی ارائه گردد 

و هرکدام از خطاها در بخش های مختلف مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند تا راهکار هر بخش 

مشخص گردد.

مدت ها است که محققان به تأثیر تفاوت های جنسیتی در زمینه های سازمانی و کارآفرینی عالقه مند 

هستند. جانسون6 و همکاران )2018( در مقاله ای به خطاهای ضمنی و کلیشه ای سرمایه گذاری 

پرداخته و به موضوع کارآفرینی زنان توجه می کنند. آنان معتقدند یک شکاف سرمایه ای مبتنی بر 

جنسیت وجود دارد که موجب می شود زنان کارآفرین از حمایت مالی کمتری نسبت به مردان 

برخوردار باشند. سرمایه گذاران حرفه ای و کالن به طبقه اجتماعی، جنسیت و نژاد بیشتر توجه می کنند 

و سرمایه گذاران مبتدی که آمار بیشتر جامعه را برای تأمین مالی جمعی به خود اختصاص می دهند 

در اولین سرمایه گذاری خود در تأمین مالی جمعی به پروژه هایی گرایش پیدا می کنند که صاحب آن 

پروژه زن ها هستند و دلیل این گرایش را اعتماد به زنان کارآفرین می دانند. نتایج این تحقیق نشان 

می دهد سرمایه گذاران با انواع بودجه هایی که جهت سرمایه گذاری با خود برای پروژه های تأمین 

مالی جمعی می آورند با نگاه کلیشه ای به جنسیت تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران مبتدی زنان 

کارآفرین را نسبت به مردان کارآفرین با اعتمادتر می دانند و این قضاوت ها را به اندازه کافی قوی 
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می دانند که تمایل کلی به تأمین مالی جمعی برای زنان را جهت تعریف پروژه در پلتفرم های تأمین 

مالی تسهیل کند. سرمایه گذارن در بررسی پروژه های موردنظر باید برخی مالک ها را برای خود در 

نظر بگیرند تا از خطاهایی که در تأمین مالی جمعی وجود دارد به دور باشند. این خطاها با رفتارهای 

برجسته در هر کشور متفاوت، کم یا زیاد نمود پیدا می کند؛ مثاًل خطای سوگیری که به اعتقادات و 

  .(Rabin &Schrag,1999(تجربیات سرمایه گذار بستگی دارد و از نظرات شخصی وی تبعت می کند

هراندازه این عوامل کمتر دخیل باشند سرمایه گذار با اطمینان بیشتری جهت یک سرمایه گذاری 

موفق می تواند گام بردارد. بنابراین یکی از خطاهایی که باعث می شود گرایش های اساسی افراد 

برای استنباط یک موضوع خاص تحت تأثیر قرار گیرد خطای هاله ای نام دارد که تصمیمات یک 

.(Stetz et al., 2000) سرمایه گذار را تحت تأثیر قرا می دهد
همچنین یکی از خطاهای که سرمایه گذاران در آن دچار اشتباه می شوند خطای کلیشه ای است که 
ریشه در جنسیت کارآفرینان پروژه دارد و سرمایه گذاران احساس می کنند که زنان از اعتمادبه نفس 
پایینی در مدیریت پروژه برخوردار هستند و این موضوع امکان شکست پروژه را بیشتر می کند 
که البته این آمار در سرمایه گذارن مبتدی که سهم بسیاری در جامعه را به خود اختصاص داده اند، 
معکوس است و آن ها به زنان اعتماد بیشتری در پروژه دارند (Johnsona etal, 2018). بنابراین 
ازآنجاکه جستجوی پژوهشگر نشان داد، بسیاری از خطاهای شناختی بر روی مذاکرات کارآفرینانه 
در پروژه های تأمین مالی جمعی جهت سرمایه گذاری تأثیرگذار است و می توان برخی خطاها را 
شناسایی نمود، مانند: خطای تعصبات و خطای مذاکرات در تصمیم گیری تعصب خود خدمتی، 
تعصب  ناسازگاری،  خطای  موجود،  وضع  ادامه  به  تصمیم  خود،  تصمیم  به  بیش ازحد  اتکای 
درون گروهی، تعصب در رابطه، خطای پا ثابت )همیشگی(، خطای هاله ای و خطای فرافکنی و 

خطای کلیشه ای. 

4-روش  پژوهش
پژوهش حاضر از نقطه نظر استراتژی پژوهش یک تحقیق کیفی محسوب می شود که ریشه در 
پارادایم تفسیری دارد و با شیوه نمونه گیری هدفمند- قضاوتی صورت گرفته است و به گونه ای 
انجام شده که مستلزم خاص نگری7 در انتخاب نمونه ها و پاالیش مستمر یافته ها بود تا تبیین درستی 
این بحث  از فرآیند موردمطالعه حاصل شود )زیوردار و همکاران،1395(. محوریت تحلیل در 
مصاحبه باخبرگان حوزه پلتفرم های تأمین مالی جمعی بوده است. راهبرد پژوهش کیفی در این 
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تحقیق بر اساس جمع آوری داده  های کیفی و بر مبنای خطاهای شناسایی شده در بخش ادبیات و 

پیشینه پژوهش طراحی شده است. رهنمود )پروتکل( مصاحبه بر مبنای طرح تحقیق تدوین شده و 

در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است. مصاحبه شوندگان از 

میان خبرگان دخیل در تأمین مالی جمعی، خانه سرمایه گذاری انتخاب شده اند که از مجموع حدود 

20 نفر افراد واجد شرایط بودند. مصاحبه تا اشباع نظری، با 15 نفر از خبرگان این حوزه انجام شد. 

در مصاحبه هشتم 30 درصد کدها تکراری بودند و این روند ادامه داشت تا در مصاحبه پانزدهم به 

اشباع 50 درصدی رسید. همچنین اطالعات مصاحبه شوندگان در جداول )1( و )2( بیان شده است. 

الزم به ذکر است خبرگان تأمین مالی جمعی که از آن ها به عنوان مصاحبه شوندگان یادشده است، 

عالقه ای به فاش شدن نامشان نداشتند؛ بنابراین در ادامه از این افراد با عنوان Intw یادشده است.
جدول)1(: نمای جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

جدول)2(: ِسَمت خبرگان تأمین مالی جمعی

به منظور بررسی اعتبار یافته ها با نظرسنجی از 3 نفر از اساتید دانشگاه، روایی یافته ها مورد تأیید 

 درصد فراوانی فراوانی معیارها عامل
 80 12 مرد جنسیت

 20 3 زن
 40 6 35-30 سن

36-40 6 40 
41-51 2 13 
 7 1 به باال51

 53 8 کارشناسی ارشد تحصیالت
 46 7 دکتری

 

 درصد فراوانی فراوانی سمت نام
Intw 01 7 1 مدیر بازاریابی 
Intw 02 
Intw 03 
Intw 04 

 20 3 مسئول بازاریابی

Intw 05 7 1 مسئول روابط عمومی 
Intw 06 

 7 1 مدیریت سایت 
Intw 07 7 1 گذارانیبن 
Intw 08  7 1 هاپروژهمدیر داخلی 
Intw 09 
Intw 10 
Intw 11 
Intw 12 
Intw 13 

 33 5 هاپروژهمسئول ارزیابی 

Intw 15 7 1 بنیانگذارهم 
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قرار گرفت. اقدام دیگر در این رابطه بازخوردگیری از مشارکت کنندگان بود. بازخورد گرفتن از 
مشارکت کنندگان بدین معنی است که ارائه تفسیرها و نتایج به مشارکت کنندگان توسط محقق، 
باشد  شده  درک  محقق  از سمت  به اشتباه  است  ممکن  که  مواردی  مانند  شود  اصالح  و  تعیین 
)فقیهی و علیزاده، 1384(. برای این منظور نتایج حاصل از تحلیل اولیه به مشارکت کنندگان ارائه و 

حوزه هاي داراي سوءبرداشت اصالح گردید. 
شاخص ثبات، سازگاری، درک یا تفسیر یک فرد را در مورد یک متن خاص درطی زمان اندازه 
می گیرد؛ درحالی که پایایی بین دو کدگذار میزان سازگاری درک یا معنای مشترک متن را اندازه 
می گیرد. پایایی بین دو کدگذار )تکرارپذیری( به درجه ای اشاره دارد که دو یا چند کدگذار نتایج 
یکدیگر را تکرار می کنند )فقیهی و علیزاده، 1384(. همچنین به منظور تقویت پایایي پـژوهش و 
به حداقل رساندن دیدگاه های پژوهشگر در تحلیل داده ها، افزون بر یادداشت برداری دقیق، ضبط 
و ثبت دقیق گفته ها، از روش توافق درون موضوعی، دو کدگذار که هر دو دارای دکتری مدیریت 
بازاریابی بودند انتخاب شدند تا به عنوان کدگذار همکاری کنند؛ سپس محقق به همراه کدگذارآن 
 همکار، مصاحبه های صورت گرفته را به ترتیب کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی 

طبق فرمول )1( محاسبه شد.

فرمول)1( توافق درون موضوع

تعداد کل کدها در بازه زمانی 14 روز، برابر 202 و تعداد کل توافقات بین کدها در این دو زمان 
برابر 80 می باشد. پایایی بین کدگذاران برای مصاحبه های انجام شده در این تحقیق با استفاده از فرمول 
 ،(Kvale, 1996) ذکرشده برابر 79 درصد است. با توجه به اینکه این میزان بیشتر از 60 درصد است

از پایایی برخوردار می باشد.

5-تجزیه و تحلیل یافته ها
در پژوهش حاضر با جمعی از خبرگان تأمین مالی جمعی در خانه سرمایه گذاری که سابقه 
مشارکت در یک فرایند تأمین مالی جمعی را داشته اند، مصاحبه شده است. در این مرحله تعداد 
کلیدی  نکات  تمام  کردن  فهرست  از  پس  و  است  نمایان  سؤال  هر  به  مصاحبه شوندگان  پاسخ 
مصاحبه های انجام شده، به هر نکته مهم و مرتبط با موضوع پژوهش یک کد تخصیص داده شده 

است که در جدول )3( مشاهده می شود.
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جدول)3(:کدهای استخراجی اولیه از مصاحبه ها

در جدول)4( به خطاهای شناختی مربوط به پروژه اشاره شده است. کدهای اولیه به علت تعداد 
فراوانی که دارند به کدهای ثانویه تبدیل می شوند. باید توجه داشت که درنهایت چندین کد ثانویه 
نیز تبدیل به یک مفهوم می شود و پس ازآن چندین مفهوم شکل دهنده یک طبقه فرعی خواهند بود.

 کدهای اولیه مرجع کد های کالمیگزاره شناسه کد
. هراندازه استافزایی در فرد سن عامل مهمی در ایجاد تجربه و پژوهش و دانش 1ک1م

گذاری دارند تا به خرج کردن میزان سن افراد بیشتر باشد افراد تمایل به سرمایه
 به تأمین مالی جمعی اثرگذار است.بر تمایل  سرمایه خود. بنابراین میزان سن

Intw 01; 04; 05; 06; 07; 
تعمیم سن به میزان تمایل به تأمین  13 ;12 ;09

 مالی جمعی

های خود اند تا از پس هزینهدرآمد جامعه در تالشافراد کم اعتقاددارندبسیاری  2ک1م
آورند. افراد با درآمد باال، با گذاری روی میانداز و سرمایهبرآیند و کمتر به پس

اند که انداز داشتهکنند زیرا از قبل پسها شرکت میفراغ بال بیشتری در پروژه
اما تأمین مالی جمعی این اجازه را  ،گذاری کنندبخواهند آن را تبدیل به سرمایه

گذاری به پروژه خرد خود را برای سرمایه یهانهیهزداده که تمام افراد جامعه 
 تزریق کنند.

Intw 01; 04; 06; 07; 09; 
10; 12; 13; 14 

تعمیم سطح درآمدی به نوع تأمین 
 مالی جمعی

های وام سمت پروژه ها بهگونه است که خانمها اینتجربه من از رصد پروژه 3ک1م
ها برای سهام و وام کنم روی موفقیت پروژه خانمروند، فکر میگونه کمتر می

روند و می بر اساس روحیات خود سمت اهدا هاآنشود زیاد حساب کرد نمی
ها گذاران روی پروژه خانمطور بیشتر سرمایهکنند. و همینگذاری میسرمایه

ها دارند. البته بعضی از های آنتمایل به پروژه کنند و کمترزیاد حساب باز نمی
 ها!گذاران نه همه آنسرمایه

Intw 01; 02; 05; 06; 07; 
ها به نوع تأمین تعمیم روحیه خانم 14 ;12 ;11 ;10 ;09

 مالی جمعی

گذار بیشتر و باالتر باشد و از هر چه تحصیالت یک کارآفرین یا یک سرمایه 4ک1م
و افزایش سرمایه باخبر باشد. و تجربه بیشتری در  وکارکسبمزایای آی.تی در 

ارتباط با دادوستد در فضای مجازی را داشته باشد بسیار تأثیرگذارتر خواهد 
 .بود

Intw 01; 02; 04; 06; 07; 
تعمیم سطح تحصیالت به میزان  13 ;12 ;11 ;10 ;09

 تمایل به تأمین مالی جمعی

های سن باال، ریسک کمتری دارد وی پروژه کارآفرینگذاری ربه نظر من سرمایه 5ک1م
 .باشندخصوص تجربه کافی میاندازه کافی دارای دانش و بهچون به

Intw 01; 02; 05; 06; 07; 
10; 11; 12 
; 13; 14 

تعمیم سن به نتیجه تأمین مالی 
 جمعی

باشد ها این بوده است که فرد تا وقتی مجرد است به فکر خودش میاز گذشته 6ک1م
گذاری. ولی فرد متأهل، به افراد انداز و سرمایهکند تا پسو بیشتر هزینه می

خانواده خود تعهد بیشتری دارد تا به فکر آینده خود و فرزندان خود باشد. 
گذاری و مشارکت در تأمین مالی بنابراین فرد متأهل بیشتر به دنبال سرمایه

 جمعی برای آینده خانواده خود است.

Intw 01; 02; 03; 04; 07; 
تعمیم شیوه زندگی )تأهل و تجرد(  13 ;12 ;09

به میزان تمایل به تأمین مالی 
 جمعی

شوند. بیشتر سرمایه گذران در پروژه مربوط به خطه خود ترغیب به مشارکت می 7ک1م
 مثالً کردها در خطه کردزبان تمایل بیشتری به سرمایه گذرای دارند.

Intw 01; 02; 03; 05; 07; 
تعمیم قومیت و نژاد به تمایل به  14 ;12 ;11 ;09

 تأمین مالی جمعی
شهر و وسط شهر زندگی کردن افراد باعث تغییر سبک زندگی باال شهر، پایین 8ک1م

شود. و این تغییر نگرش در مناطق گذاری میهای متفاوت به سرمایهو نگرش
زندگی کردن،  شهر بودن یا در شهرهای کوچکمختلف کشور برحسب کالن

 بسیار متفاوت است.

Intw 01; 02; 04; 06 
تعمیم سطح زندگی افراد به تأمین  13 ;12 ;11 ;10 ;09 ;07 ;

 مالی جمعی

ای که در مرحله تأمین مالی جمعی قرار هراندازه یک پروژه دهدتجربه نشان می 9ک1م
شوند که بالطبع افراد بیشتر مایل می ،گیرد و جذب سرمایه زیادی داشته باشد

هم وجود دارد اگر پنجره زمانی گذاری کنند و بالعکس آنبر روی آن سرمایه
گذاری ببیند که هنوز بر روی آن پروژه بر روی پلتفرم بسته شود و سرمایه

 ای صورت نپذیرفته به سمت آن پروژه نخواهد رفت.سرمایه

Intw 01; 02; 05; 06; 07; 
تعمیم تصمیم اکثریت به تأمین  14 ;12 ;11 ;10 ;09 ;08

 مالی جمعی

نس مدل و منبع درآمدی پروژه یپروژه اگر مورد کارشناسی قرارگرفته باشد. و بیز 10ک1م
در آینده خالی از ابهام و شفاف باشد و میزان مبلغ درخواست شده باارزش 

 .شوندمیپروژه همخوانی داشته باشد. افراد بیشتر ترغیب به مشارکت 

Intw 01; 02; 05; 07; 08; 
های پیشین به تأمین تعمیم بررسی 15 ;14 ;12 ;11 ;10 ;09

 مالی جمعی

 کننده راکه بتواند شم اقتصادی مشارکت اگر پاداش آن منطق را داشته باشد 11ک1م

برانگیزاند و باعث ترغیب به سمت تأمین مالی جمعی شود. گزینه مناسبی به 
 رود.شمار می

Intw 01; 02; 05; 06; 07; 
تعمیم پاداش چشمگیر به میزان  15 ;13 ;11 ;10 ;08

 تمایل به تأمین مالی جمعی
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جدول )4(: جمع بندی خطاهای شناختی استخراج شده

مصاحبه های  در  که  داد  نشان  طبقه بندی  و  کدگذاری ها  دست نوشته ها،  بررسی  فرایند  نتایج 
خزانه های  این  ادامه  در  که  است  قابل شناسایی  شناختی  خطاهای  از  اصلی  دسته  دو  انجام شده 

تفسیری بررسی شده است.

-خطاهای شناختی ناشی از کارآفرین و سرمایه گذار

عمده خطاهای موجود در این سازه را می توان از نوع خطاهای کلیشه ای8 دانست. این خطا 
دیگران،  اجتماعی  طبقـه ای  یـا  و  درجـه  اساس  بر  می کنند  سعی  افـراد  که  است  آن  معناي  به 

. (Singh, 2015)ویژگی های خاصي را به آنان نسبت دهند
در دنیای کارآفرینی و تأمین سرمایه برای کسب وکارهای نوپا عمدتاً کلیشه های جنسیتی بیشتر از 
سایر موارد موردبحث و بررسی قرارگرفته است (Mohammadi & Shafi, 2018) . هروه و همکاران 
)2019( عنوان می کنند کلیشه های جنسیتی در محیط های مردانه برای خانم ها و در محیط های زنانه 
برای آقایان بیشتر رخ می دهد. با توجه به تحقیقات گذشته و نتیجه پژوهش پیش رو جنسیت یکی 
از خطاهایی می باشد که در تأمین مالی جمعی اثرگذار است.Intw01 عنوان می کند "در جامعه ای که 
یکسان سازی بین زن و مرد صورت می پذیرد و فناوری و هوش افراد حرف اول را می زند درنتیجه 
فرقی نخواهد کرد که چه نوع جنسیتی در کدام مدل از تأمین مالی جمعی شرکت کند، حتماً موفق 
خواهد شد". ریو وکیم )2016( معتقدند، عوامل جمعیت شناختی مانند سن و جنسیت تأثیر مثبتی 

 مفهوم کدهای ثانویه کدهای اولیه دسته
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 تعمیم سن به میزان تمایل به تأمین مالی جمعی
 جمعیتعمیم سن به نتیجه تأمین مالی 

 ایبرخورد کلیشه تعمیم سن

 تعمیم جنسیت جمعی ها به نوع تأمین مالیتعمیم روحیه خانم
 تعمیم شیوه زندگی تعمیم شیوه زندگی )تأهل و تجرد( به میزان تمایل به تأمین مالی جمعی

 تعمیم سطح زندگی تعمیم سطح زندگی افراد به تأمین مالی جمعی
 ایخطای هاله های شخصیتیتعمیم ویژگی نفس به تأمین مالی جمعیاعتمادبهتعمیم ویژگی شخصیتی و 

 تعمیم شهرت تعمیم شهرت و رزومه صاحب پروژه بر تمایل به تأمین مالی جمعی
 تعمیم هویت مشترک های مشترک برای یک پروژه در جامعه بر تأمین مالی جمعیتعمیم هویت و ارزش

گرایی جانب تعمیم مبدأ و مقصد تمایل به تأمین مالی جمعیتعمیم قومیت و نژاد به 
 هاتعمیم ارزش تعمیم مسائل فرهنگی در تأمین مالی جمعی گروهیدرون

 گذار در تأمین مالی جمعیتعمیم حاالت روانی به سرمایه
 تعمیم توفیق پذیری کارآفرینان در تأمین مالی جمعی

 فرافکنی تعمیم شخصیت

 تعمیم سطح درآمدی درآمدی به نوع تأمین مالی جمعیتعمیم سطح 
 تعمیم تحصیالت تعمیم سطح تحصیالت به میزان تمایل به تأمین مالی جمعی
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 اثر لنگر تعمیم پاداش تعمیم پاداش چشمگیر به میزان تمایل به تأمین مالی جمعی
 خطای تائید تعمیم اکثریت جمعیتعمیم تصمیم اکثریت به تأمین مالی 

 تعمیم بررسی سابقه های پیشین به تأمین مالی جمعیتعمیم بررسی
 تعمیم عالیق تعمیم عالیق شخصی و تخصصی در تأمین مالی جمعی

 خطای فناوری تعمیم نوآوری ها به تأمین مالی جمعیتعمیم نوآورانه بودن ایده
 تعمیم جذابیت روند در تمایل به تأمین مالی جمعیجذابیت یکتعمیم اطالع از نو بودن و 
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بر روی سرمایه گذار در رفتار تأمین مالی جمعی دارد. طبق یافته های پژوهش حاضر سن جز عواملی 
است که در تأمین مالی جمعی به عنوان یک خطا تأثیرگذار است. Intw 05 دراین باره عنوان می کند 
"این تأثیر بدان معنی است که افراد همیشه احساس می کنند که افرادی با سن باال تجربه فراوانی 
هم خواهند داشت، سن مالک مهمی هست ولی کافی نیست، پختگی و اندازه تجربه بهترین مالک 

هست و با نگاه کردن به سن، برداشت اشتباهی صورت نگیرد".
 در پژوهش پیش رو نتایج جدیدی مانند تعمیم شیوه زندگی و سطح زندگی عنوان شد که در 
خطای کلیشه ای دیده شده است. Intw13 عنوان می کند "در مورد متأهل یا مجرد بودن تفاوت زیادی 
ندارد. اما این اشتباه وجود دارد که مجردها بیشتر در پی خرج کردن و به دور از سرمایه گذاری 
هستند. اما این موضوع همیشه صدق نمی کند". در مورد سطح زندگی هم بدین گونه است و خطای 
کلیشه ای در آن نمود پیدا می کند، زیرا سطح زندگی افراد باعث می شود افراد حتی باوجود درآمد کم 
بتوانند در تأمین مالی جمعی شرکت کنند.Intw11 دراین باره اظهار می کند "دیگران احساس می کنند 
سرمایه گذار همیشه باید یک فرد پولدار باشد و افرادی که سطح باالی دارند می توانند سرمایه گذاری 
کنند. اما تأمین مالی جمعی این فاصله ها را کم کرده و همه در هر سطحی می توانند برای پروژه های 

تأمین مالی جمعی سرمایه گذاری کنند".
نوع دیگری از این خطای شناختی که در فرد کارآفرین رخ می دهد خطای هاله ای9 است که 
تحت تأثیر این حالت فرد به دلیل یک ویژگی خاص مثل زیبایی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی 
برداشتی مثبت یا منفی خواهد داشت که سایر موارد را تحت الشعاع قرار می دهد. به عبارتی گاهی 
اتفاق ميافتد که تنها یک ویژگي فرد ممکن است مثبت یا منفي باشد و آن مبناي قضاوت در مورد 
وي قرار بگیرد (Osgood, 1957). پژوهش های فراوانی نشان داده اند که ما به طور ناخودآگاه افراد 
خوش سیما را دوست داشتنی، راست گو و باهوش در نظر می گیریم. نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته 
هم راستا بوده است و نشان داده است که خطای هاله ای بسیار بر روی سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. 
بنابراین برای جلوگیری از این خطا طبق پژوهش های انجام شده نیاز است سرمایه گذار شناخت 
بهتری از صاحب پروژه داشته باشد و به یک خصوصیت وی بسنده نکند و از طرفی هراندازه 

صاحب پروژه اطالعات مناسبی از خود و پروژه ارائه نماید.
اندازه خطای  همان  به  و  شد  همکاری خواهد  به  دقیق تری حاضر  اطالعات  با  سرمایه گذار 
هاله ای کمتر نمود پیدا می کند. Intw02 می گوید "برون گرا بودن کارآفرین، باعث معرفی خود، 
پروژه و همچنین دادن اطالعات از پروژه و اطالعات کافی به سرمایه گذار می شود و سرمایه گذاران 
با شناخت بهتری نسبت به کارآفرین می توانند در پروژه سرمایه گذاری کنند و با شناختی که از 
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اندازه  باشد  اشتباه می شوند. هراندازه کارآفرین شناخته تر  دارند کمتر دچار  شخصیت کارآفرین 
خطاها کمتر می شود". دقیقاً بر اساس همین اثر است که اجرای یک کمپین تبلیغاتی برای حوزه 
لبنیات، لوازم بهداشتی یا حتی لوازم خانگی با یک ورزشکار یا هنرمند سودآورتر از تبلیغ با یک 

متخصص این حوزه است. 
هینگ10 و همکارانش )2019( بر آن اند یک نوع هویت و ارزش مشابه بین تأمین کنندگان مالی و 
کارآفرینان در پروژه های تأمین مالی جمعی وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش گاهی پیش 
می آید که ایجاد یک وجه مشترک باعث نادیده گرفتن سایر وجه ها و موارد شود که باعث ایجاد 
خطای هاله ای می گردد. Intw10 اشاره می کند »با ایجاد یک پروژه جدید که با عالیق کارآفرین و 
سرمایه گذار سازگار است، یک هویت مشترکی بین سرمایه گذار و کارآفرین ایجاد می شود که هر دو 
آن ها این پروژه را با هر نوع کم وکاستی که دارد می پذیرند وحاضر به پذیرفتن نقص پروژه نمی شوند 
به عنوان مثال کارآفرین حاضر به رفع اشکال در پروژه نمی شود و سرمایه گذار هم با نقص های پروژه 

همچنان حاضر به سرمایه گذاری بر روی همان پروژه است«. 
تعصب درون گروهی از دیدگاه منفی، مانند نژاد برای واکنش نامطلوب بین اعضای یک گروه 
اتفاق می افتد. جانب گرایی شامل نگه داشتن نگرش یا اعتقادات به صورت تحقیرآمیز، نمایش رفتار 
خصمانه یا تبعیض آمیز رخ می دهد (Aboud, 2003). از منظر جانب گرایی درون گروهی مردم برای 
محصوالت و پروژه های که به آن ها عالقه دارند یا برخی از گروه های که خود را متعلق به آن 
می دانند و با عالئق آن ها مطابقت بیشتری دارد، ارزش بیشتری قائل اند. این موضوع باعث می شود 
سرمایه گذار به لحاظ فرهنگی یا شهر و کشور مبدأ با سرمایه پذیر احساس نزدیکی کند و در تحلیل 

و ارزشیابی طرح و ایده دچار اشتباه شود.
از سوی دیگر در انتخاب، سازمان دهی، تفسیر وقایع و اتفاقات بر اساس انگیزه ها، پیش زمینه ها، 
تجربیات، فهم، دانش و دیگر زمینه های شخصیتی افراد دچار برداشت اشتباه می شوند. با توجه به 
توضیحات می توان گفت نتایج پژوهش پیش رو با تحقیقات گذشته هم راستا بوده و خطای تعصب 
درون گروهی بر تأمین مالی جمعی تأثیر می گذارد. Intw08 دراین باره این گونه اظهارنظر می کند 
»بسیاری از افراد عالقه به هم کیش بودن دارند و دوست دارند در شهر خودشان یا خطه یا باکسی که 
هم زبان و هم فرهنگ هستند همکاری کنند و این موضوع در پروژه تأمین مالی جمعی صادق است. 
یکی از مزیت های تأمین مالی جمعی در بستر اینترنت همین موضوع می باشد، بدین معنا به تمام 
پروژه هایی که در سطح ملی و بین المللی وجود دارد دسترسی داریم، پس می توانیم فارغ از هر نوع 
تعصبی روی پروژه هایی که به آن ها عالقه مند هستیم و همین طور زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری 
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دارند، به عنوان سرمایه گذار وارد پلتفرم های تأمین مالی جمعی شویم«. در بازارهای مالی این نوع 
خطا به صورت مکرر موردبررسی قرارگرفته است. 

در  درون گروهی  جانب گرایی  بررسی  باهدف  که  پژوهشی  در   )2020( همکاران  و  جنتی11 
بازارهای مالی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که جانب گرایی درون گروهی در بازارهای مالی از 
منظر گروه های جنسیتی، وطنی )قومیتی( و جبهه های سیاسی رخ می دهد. این خطاها در زمره ای 
برای  بسیاری  »دالیل  می گوید   .Intw07می آیند به حساب  درون گروهی  جانب گرایی  خطاهای 
سرمایه گذارها وجود دارد که به یک پروژه گرایش پیدا کنند اما یکی از آن دالیل مهم، نزدیک بودن 

مکان سرمایه گذار به مکان پروژه می باشد«.
 چهارمین خطا در مقوله خطاهای شناختی ناشی از کارآفرین و سرمایه گذار، خطای فرافکنی 
می باشد که طبق تحقیقات گذشته و نتایج تحقیق پیش رو در یک راستا بوده است. در حاالت 
روانی یک سرمایه گذار به نوآوری، زودرنج نبودن، استقبال از نوآوری و تجربیات جدید اشاره 
می شود. فرافکنی به معناي آن است که ما بر مبناي احساسات، شخصیت، نگرش ها یا انگیزه های 
دروني خودمان، دیگران را مورد قضاوت قرار دهیم و حاالت دروني خودمان را به دیگران نسبت 
دهیم (Singh,2015). هلمیگ و روتلر12 )2019( می گویند تأمین مالی جمعی ابزار امیدوارکننده ای 
جهت جمع آوری کمک های آنالین برای کارآفرینان، سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی است. یکی 
از چالش های مهم در معامالت آنالین غلبه بر عدم تقارن اطالعاتی غالب است که ممکن است 
مشکالت کنش جمعی را تقویت کند. در این پژوهش شخصیت در تأمین مالی جمعی و چگونگی 
ارتباط صفات شخصیتی مانند زودرنج  نبودن، استقبال از نوآوری و تجربیات جدید و داشتن وجدان 
کاری با موفقیت یک پروژه در تأمین مالی جمعی ارتباط مثبتی دارد؛ بنابراین انواع شخصیت ها جز 
خطاهای فرافکنی محسوب می شوند. به طور مثال شخصیت های عصبی، عدم ثبات روانی و عاطفی را 
 (McElroy et al., 2007) نشان می دهند و می توانند در مدیریت استرس داشته باشند و دچارمشکل شوند

.(Ryu & Kim, 2016) و منعکس کننده نگرش منفی نسبت به زندگی و کار است
 Intw01 دراین باره می گوید "اگر شما به فرایند بورس که یک نوع سرمایه گذاری است نگاه کنید 

در بسیاری از مواقع نشان داده است که سرمایه گذارها در بلندمدت سود سرشاری داشته اند و این 
نشان از تحمل باالی یک سرمایه گذار دارد ولی در بسیاری از مواقع هم در صورت بررسی های الزم 
و دقیق نیاز هست جهت ضرر نکردن در یک پروژه از آن خارج شد". همچنین Intw14 در مورد 
استقبال از نوآوری ها و تجربیات جدید عنوان می کند که "به نظر من مشکلی که سرمایه گذارها با آن 
مواجه هستند ترس از ناشناخته ها است و گاهی پیش می آید که خود سرمایه گذار در بعضی از موارد 



عی
جم

ی 
 مال

ین
تأم

ی 
ه ها

وژ
 پر

 بر
کز

مر
ا ت

ه ب
ینان

آفر
کار

ت 
کرا

مذا
در 

ی 
خت

شنا
ی 

اها
خط

ی 
سای

شنا

103

جدید با شکست مواجه شده و احساس می کند هر موقع در پروژه ای که نوآوری دارد سرمایه گذاری 
کند، کارآفرین و تیم پروژه با شکست مواجه می شود و سرمایه گذاری وی به هدر می رود که مطمئنًا 

این مشکل خیلی از سرمایه گذارها می باشد". 
همچنین نتایج پیش رو با توجه به توفیق پذیری کارآفرین در تأمین مالی جمعی با تحقیقات 
گذشته در یک راستا بوده و نشان می دهد که یک کارآفرین ممکن است دچار خطای فرافکنی شود. 
ریو وکیم )2016( توفیق پذیری در سرمایه گذاری را این گونه تعریف می کنند که نشان دهنده درجه ای 
است که شخص با قرار گرفتن در کنار دیگران، این خصلت را به دست می آورد و جهت گیری های 
می کند.  بر سرمایه گذاران صدق  دقیقاً  موضوع  این  می گذارد.  نمایش  به  را  فرد  عملی  و  فکری 
Intw03 این گونه در صحبت خود از توفیق پذیری برای سرمایه گذار یاد می کند که "توفیق پذیری و 

روحیه کار جمعی در هر کاری الزم هست، به عنوان مثال برای تعریف پروژه برای یک کارآفرین نیاز 
به همکاری و ایده پردازی با تیم خود دارد و همچنین همکاری سرمایه گذار با تیم خودش جهت 
اتخاذ تصمیم بهتر برای پیش بردن پروژه  هایی که در آن سرمایه گذاری کرده است، امری الزامی به 

نظر می رسد".
نتایج جدیدی که در این پژوهش حاصل شده اعالم می کند که تحصیالت می تواند جز خطاهای 
فرافکنی محسوب شود. Intw10 می گوید "میزان تحصیالت تأثیر مثبتی بر روی تأمین مالی جمعی 
دارد و با یک مثال این گونه بگویم که گاهی پیش می آید که کارآفرین با یک کارآفرین دیگر و حتی 
بایک سرمایه گذار که در یک رشته تحصیل کرده باشند و این گزینه را مبدأ تفاهم خود بدانند و باهم 
احساس راحتی کنند و از سایر گزینه های مهم غافل بمانند. منشأ اختالفات، ممکن است این گونه 

از خطاها باشد که بین افراد روی می دهد".
 همچنین میزان سطح درآمد نیز جزء نتایج جدید در این پژوهش بوده است. با کمک فناوری و 
گسترش تأمین مالی جمعی در دنیا این امکان برای آحاد جامعه فراهم شده است که هر فرد بتواند 
یک سرمایه گذار بر روی پروژه های کارآفرینان باشد و از این راه سود کسب نماید؛ اما این خطا به 
وجود می آید که برخی تصور می کنند کسانی که درآمد باال دارند می توانند یک فرد سرمایه گذار در 
پروژه ها محسوب شوند که این نگاه جزء خطاهای فرافکنی به حساب می آید.Intw04  دراین باره 
می گوید "مزیت تأمین مالی جمعی نسبت به سایر تأمین مالی ها بدین شکل است که اجاره داده همه 
افراد جامعه با هر نوع سطح درآمدی که دارند بتوانند در تأمین مالی جمعی سرمایه گذاری کنند". 
همچنین Intw08 عنوان می کند "هنوز در کشور ما تأمین مالی جمعی به گونه ای مؤثر رواج نیافته و 
اطالع رسانی صورت نگرفته است تا همه افراد حتی قشر ضعیف متوسط و ضعیف جامعه متوجه 

شوند که می توان با مبلغ بسیار کم یک سرمایه گذار بر روی پروژه دلخواه شد".



ت نوآوري / سال دهم، شماره سوم، پاییز 1400
صلنامه علمي مدیری

ف

104

-خطاهای شناختی ناشی از پروژه 

در پروژه ها فرد به دالیل مختلفی اعم از حجم پروژه، فناوری پروژه و سرمایه گذاری های پیشین 
دچار اشتباه می شود. سوگیری تأییدی13 تمایل به تأکید و اعتقاد به تجربیاتی است که از عقاید 
اطالعات  اولویت دهی  و  جستجو  به  گرایش  و   (Mahoney, 1977) می کنند  حمایت  شخص 
تأیید کند. تعصب  یا فرضیه های فعلی شخص را  باورها  یا تعبیر کردن آن به نحوی است که 
تأییدی منجر به اعتمادبه نفس بیش ازحد می شود، به این معنا که افراد به طور متوسط   ممکن است 
فرضیه ای را قبول کنند که اشتباه است (Rabin & Schrag, 1999) . پژوهش حاضر با تحقیقات 
پیشین در مورد سوگیری تأییدی که منجر به خطاهای در تأمین مالی جمعی می شود همراستا 
تعمیم پذیر در  اکثریت جزء عوامل  نظر  بررسی عالیق، سوابق و  مالی جمعی  تأمین  است. در 
تأمین مالی جمعی به حساب می آید. Intw13 می گوید »نه تنها سرمایه گذارها بلکه بین بسیاری از 
انسان ها این خطا وجود دارد که گاهی بدون این که منطق خاصی پشت رفتار آدم ها باشد فقط به 
احساسات و عالیق فکر می کنند. این از یک جهت خوب است و از جهتی دیگر نه. مثاًل محبوبیت 
یک پروژه باعث می شود که سرمایه گذار به آن جذب شود و تأمین مالی صورت گیرد. به طور 
مثال از جهتی خوب نیست بدین دلیل که آیا محبوب بودن پروژه مابقی گزینه ها مانند منطقی 
من  »گاهی  می گوید  دراین باره   Intw10 خیر.  یا  می کند  تضمین  را  پروژه  موفقیت  برای  بودن 
به عنوان سرمایه گذار از این جنبه به سرمایه گذاری در تأمین مالی جمعی فکر می کنم که محبوب 
بودن یک پروژه ازنظر هماهنگ بودن با افکار، دین، گرایش، عرف، عالقه به موضوع پروژه و... 
باعث روند صعودی یک پروژه می شود و همین طور اگر کارآفرین به پروژه خودش عالقه داشته 
باشد و برایش محبوب باشد بر روی آن تمرکز زیادی می کند تا از خطاهای بسیاری به دور باشد 
و پروژه موفقی از آب درآید. بنابراین گاهی نباید فقط با سالیق شخصی پیش رفت. گاهی نیاز 

است دو دو تا، چهارتا کرد بعداً به سمت پروژه ای گرایش پیدا کرد«.
 در موردنظر اکثریت -که جزء نتایج جدید این پژوهش محسوب می شود- بدین گونه می توان 
توضیح داد که کسب وکارها در بازاریابی، تبلیغات و فروش از خطای تأیید اجتماعی بسیار استفاده 
می کنند چراکه یکی از بهترین راه های ایجاد حس اطمینان در مردم است. اگر سرمایه گذار ببیند که 
قبل از وی سرمایه گذاران دیگری اقدام به تزریق پول به یک کسب وکار نوپا کرده اند احتماالً او نیز 

به دلیل خطای شناختی تأیید اجتماعی این عمل را انجام خواهد داد. 
Intw07 در این مورد می گوید"بسیار پیش آمده که وقتی پنجره سرمایه گذاری در یک پلتفرم 

تأمین مالی جمعی باز می شود، زمانی  که سرمایه گذاران ببینند که در روزهای اول سرمایه گذاری 
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خوبی روی پروژه انجام می شود، دیگر سرمایه گذاران به صورت ناخودآگاه به آن پروژه ترغیب 
می شوند، و ما دقیقاً برعکس این موضوع را هم شاهد بودیم" Intw06 هم دراین باره اضافه می کند 
"بعضی از افراد بدون تحقیق قبلی در مورد پروژه، آن را انتخاب می کنند و آن انتخاب صرفاً تعدد 
که  است  مالی جمعی  تأمین  پلتفرم های  در  پروژه  یک  تعریف  اولیه  روزهای  در  سرمایه گذاران 
بسیاری از مواقع پیش می آید که فرد از انتخاب پروژه قبل از تکمیل اطالعات دست به اقدامی 
می زند و پشیمان می شود". سرمایه گذاران در رابطه با عملکرد خوب سهام در گذشته نیز دچار 
این نوع خطا می شوند. این خطا موجب می شود تا سرمایه گذار به دنبال خرید سهام شرکت ها یا 
صندوق هایی برود که درگذشته عملکرد خوبی داشته اند. از سوی دیگر کارآفرین ممکن است به 
دلیل تمرکز بر نکات برجسته14 دچار سوگیری شود. تمرکز بر موضوعات مهم و برجسته، تمایل 
افراد به تمرکز و قضاوت در مورد یک شخص یا وضعیت، بر اساس ویژگی های برجسته و صفات 

موجود آن شخص یا وضعیت را خطای تمرکز بر نکات برجسته می گویند.
طبق نتایجی که از مصاحبه کنندگان محقق شد، بررسی سابقه یکی از عواملی بود که در تأمین 
 Intw02  .مالی جمعی مؤثر است و باعث ایجاد خطای تائید در پروژه های تأمین مالی جمعی می شود
عنوان می کند"اگر بسیاری از پروژه ها قبل از انتشار پیدا کردن موردبررسی قرار گیرند می توان از کم 
و کیف کار باخبر شد و دیگر جای ابهامی باقی نمی ماند زیرا مورد کارشناسی قرارگرفته اند. مواردی 
مانند مدل کسب وکار، بوم کسب وکار و همچنین موارد مهمی دیگری که برای ادامه پروژه جهت 

موفق شدن الزم می باشد از قبل موردبررسی قرارگرفته است".
 .(Furnham & Boo, 2011) اثر لنگر انداختن15 یکی از معروف ترین خطاهای شناختی در این زمینه است
خطای لنگر انداختن در تصمیمات، قضاوت ها و درنهایت رفتار و باورهای فرد تأثیر دارد. لنگر انداختن 
نوعی سوگیری شناختی است که طی آن ذهن در فرایند تصمیم گیری به نخستین اطالعاتی که به دست 
می آورد تکیه می کند. ذهن روی اطالعات اولیه یا قسمتی از آن گیر می افتد و زحمت جستجوی 
امر صورت  ابتدای  که  سرمایه گذاری  پیشنهادهای   .(Brown, 1953) نمی دهد  خود  به  را  بیشتر 
پذیرفته منجر می شود تا یک حداقل قابل قبول سرمایه گذاری ایجاد شود که دیگر سرمایه گذاران، 

سرمایه گذاری کمتر از این مقدار را مطلوب ارزیابی نمی کنند. 
کانسال و سینگ16 )2015( در یک مطالعه از نوع مرور نظام مند مبانی نظری تالش کردند تا تأثیر 
خطای لنگر را بر تصمیمات سرمایه گذاری بررسی کنند. رشد و بلوغ اقتصادی در عرصه کسب وکار 
باعث شد تا سرمایه گذاران مخاطره پذیر به عنوان تسهیل گران کسب وکارهای نوپای مبتنی بر فناوری 
به طور ویژه در مراحل آغازین منحنی عمر کسب وکار شناخته شوند. یافته های پژوهش های علمی 
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حاکی از این است که اهمیت سرمایه گذاری بر روی فناوری برای صندوق های سرمایه گذاری و 
سایر حامیان مالی اکوسیستم کارآفرینی بیش از گذشته شده است. همان گونه که از تحقیقات پیشین 
در این بخش ذکرشده است خطای لنگر انداختن می تواند بر تأمین مالی جمعی تأثیرگذار باشد و با 
توجه به توضیحات مصاحبه شوندگان که به پاداش اشاره کردند می تواند جزء عوامل تعمیم پذیر تأمین 
مالی جمعی به حساب آید.Intw04 می گوید »پاداش گزینه بسیار مهمی برای سرمایه گذار به حساب 
می آید و هراندازه پاداش بهتر باشد سرمایه گذار ناخودآگاه به سمت آن جذب می شود که در پروژه 
سرمایه گذاری کند و بعد از سوددهی پروژه، پاداش سرمایه گذاری خود را دریافت نماید«.Intw15  در 
مورد این خطا این گونه توضیح می دهد: »ناخودآگاه سرمایه گذارها به سمتی جذب می شوند که ببینند 
بسیاری از سرمایه گذاران قباًل روی پروژه سرمایه گذاری کردند و به سمت آن کشش پیدا می کنند. 
این دقیقاً در مورد اندازه پاداشی که تیم کارآفرینی برای سرمایه گذارها در نظر گرفته است هم صدق 

می کند چون این گزینه ای است که سرمایه گذار بر روی پروژه معطوف و جذب آن می شود«. 
خطای شناختی فناوری برتر17 یا نوآوری گرایی18 نوعی سوگیری شناختی است که فرد برای فواید 
یک محصول یا خدمت جدید بیش از اندازه ارزش قائل می شود، درحالی که به محدودیت های همان 
محصول یا خدمت اهمیتی نمی دهد. خطای نوآوری این گونه تعریف می کنند که یک نوآوری باید 
توسط همه اعضای یک سیستم اجتماعی منتشر و اتخاذ شود، با سرعت بیشتری منتشر شود و نباید 
نوآوری دوباره ابداع شود و نه رد شود. از این منظر فرد می پندارد کل جامعه باید نوآوری را بدون 
هیچ تغییری بپذیرد (Smith et al., 1996). تعاریفی که از تحقیقات پیشین از خطای نوآوری گرایی 
به دست آمده و توصیف مصاحبه شوندگان از این خطا در تأمین مالی جمعی نشان دهنده این است 
که نتایج تحقیقات پیشین با نتایج تحقیق پیش رو در یک راستا بوده است. همچنین Intw14 عنوان 
می کند »وقتی پروژه ، یک طرح نوآورانه  ای دارد و وارد پلتفرم می شود تا بر روی آن سرمایه گذاری 
انجام شود عده ای از سرمایه گذاران بر روی آن سرمایه گذاری می کنند، چون اعتقاد آن ها این است 
که پروژه نوآورانه به دلیل اینکه با خود چیز جدیدی به همراه دارد درصد موفقیت آن نسبت به 

سایر پروژه ها باال است«.
خاص  ایده  این  روی  اگر  کنند  گمان  سرمایه گذاران  که  می شود  باعث  نوآوری  به  گرایش   
سرمایه گذاری نکنند از سایر فعاالن اکوسیستم عقب می افتند. در این حالت ذهن، وزن زیادی برای 
نوآوری های آن محصول قائل می شود؛ اما در واقعیت ممکن است مدتی طول بکشد تا مجموع 
نوآوری های یک شرکت به تغییرات عمده منجر شود. این خطا زمانی اتفاق می افتد و بر ذهن و تفکر 
سرمایه گذار تأثیر می گذارد که به دلیل برخوردار بودن یک محصول یا یک ایده از ناب ترین فناوری ها، 
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می تواند آینده درخشانی داشته باشد و سرمایه گذار موفقیت پروژه را با فناوری آن ارزیابی می کند.
بر  تمرکز  با  کارآفرینانه  مذاکرات  شناختی  شناسایی خطاهای  بیان شد  پیش تر  که  همان طور 
پروژه های تأمین مالی جمعی موضوعی نو می باشد که برای اولین بار انواع خطاها در تأمین مالی 
جمعی در ایران مورد شناسایی قرارگرفته اند؛ بنابراین نوآوری این پژوهش اشاره به خطاهایی است 
که در زمینه تأمین مالی جمعی وجود دارد اما تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش 
خطاهای مذاکره در پلتفرم های تأمین مالی جمعی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند تا کارآفرینان 
با اطالعات کامل و عاری از خطا در حوزه تأمین مالی جمعی به مذاکره بپردازند. همچنین تمامی 
خطاهای شناختی در پژوهش پیش رو با توجه به شرایط محیطی در کسب وکارهای ایران ازجمله 
موضوعات مهمی هستند که پرداختن به آن ها کمک شایانی به کسب وکارهای حوزه تأمین مالی 

جمعی می نماید تا از انواع خطاهایی که در کمین آن ها است آشنایی کاملی کسب نمایند. 

6-جمع بندی
با توجه به نوآوری موضوع پژوهش که برای اولین بار در ایران به خطاهای شناختی در پلتفرم 
تأمین مالی جمعی پرداخته است، می توان عوامل جدیدی که در این پژوهش به عنوان دانش افزایی 
تحقیق اشاره شده بدین صورت نام برد: تعمیم شیوه زندگی و سطح زندگی در تأمین مالی جمعی 
به عنوان خطای کلیشه ای، تعمیم سطح درآمد و سطح تحصیالت به عنوان خطای فرافکنی و همچنین 

تعمیم بررسی سابقه پروژه در خطای تأییدی.
نتایج پژوهش حاضر از چند نظر می تواند مورداستفاده تمامی بازیگران قرار گیرد. طبق نتایج 
به دست آمده از خطای کلیشه ای که به جنسیت افراد در پروژه های تأمین مالی جمعی اشاره دارد به 
نظر می رسد باید بیشتر به پژوهش پیرامون تأثیر کلیشه های جنسیتی در تأمین مالی جمعی در ایران 
پرداخته شود زیرا تحقیقات نشان می دهد که خطای کلیشه ا ی در مورد موفق نشدن زنان در تأمین 
مالی جمعی همیشه صدق نمی کند و بعضاً پروژه های موفق ثبت شده که مورد اعتماد سرمایه گذاران 

قرارگرفته اند. 
شهرت و اعتبار کارآفرین که بر تأمین مالی جمعی تأثیرگذار است نیز باعث ایجاد خطای هاله ای 
می گردد. بنابراین جهت جلوگیری از خطای هاله ای صاحبان پروژه ها باید تالش نمایند تا از شهرت 
و اعتبار خوبی برخوردار گردند و هراندازه کارآفرین بتواند شهرت خوبی نسبت به عملکردهای 
گذشته دارا باشد می تواند سرمایه گذاران بیشتری جلب نماید و درعین حال خطاهای کمتری متوجه 

سرمایه گذاران شود. 
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در پژوهش پیش رو به تعداد و حجم سرمایه گذاری اشاره شده که قابل تعمیم در تأمین مالی 
جمعی است و اگر سرمایه گذاران در مذاکرات کارآفرینانه از انواع خطاها آگاهی نداشته باشند ممکن 
است دچار خطای هاله ای شوند زیرا حجم سرمایه گذاری دلیل کافی برای سرمایه به حساب نمی آید. 
زیرا نتیجه این پژوهش نشان داده است که گاهی حجم سرمایه گذاری برخی سرمایه گذارها بر روی 
یک پروژه باعث می شود تا ذهن سایر سرمایه گذارها خصوصیاتی که شبیه به هم دارند را یکسان 
در نظر بگیرند و با همین معیار جذب پروژه شوند که حجم سرمایه  زیادی را جذب نموده است و 

درنهایت باعث ایجاد خطای هاله ای در سایر سرمایه گذارها شود. 
همچنین در این پژوهش به محبوبت پروژه اشاره شده است که هراندازه محبوبیت یک پروژه 
پروژه  بیشتر می شود و محبوبیت  آن  به سرمایه گذاری در  تمایل  باشد  بیشتر  ازنظر سرمایه گذار 
می تواند از اعتقادات، باورها، فرهنگ و قانون جامعه برای سرمایه گذار نشأت گیرد و یک کارآفرین 
در تعریف یک پروژه باید به مواردی که باعث محبوبیت پروژه می شود استناد کند و تا حد امکان 
برای افزایش محبوبیت پروژه خود آن را با عرف، قوانین، باور، آداب ورسوم، هنجارهای جامعه و 

سرمایه گذارها و... مطابقت دهد. بدین شکل خطای تأییدی اتفاق نمی افتد. 
نوآوری یک پروژه و فناوری آن بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ممکن است باعث ایجاد 
خطا در مذاکرات کارآفرینانه شود. اغلب سرمایه گذارها به این که یک پروژه موضوعی جدید برای 
عرضه به بازار داشته باشد، توجه خاصی نشان می دهند؛ ولی سرمایه گذاران و کارآفرینان باید به این 
موضوع که یک پروژه با نوآوری جدید تا چه اندازه مورد آزمایش قرارگرفته و آماده اجرا و پذیرش 
از طرف جامعه است، دقت کافی داشته باشند و فقط به بعد نوآوری یک پروژه نگاه نکنند تا دچار 

خطای نوآوری گرایی نشوند.
با توجه به یافته های این پژوهش، به سرمایه گذاران توصیه می شود در ارزیابی های خود باهدف 
سرمایه گذاری، بنیاد یک پروژه یا کسب وکار را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که کیفیت 
ایده جدای از صاحب ایده و آینده دار بودن آن فارغ از هیاهوی موجود در زیست بوم کارآفرینی 
انجام شده است. برای این منظور استفاده از کارگروه و کمیته ارزیابی با دستورالعمل های مشخص 
و فرم های شفاف می تواند نتیجه خوبی داشته باشد. پیشنهاد بعدی با توجه به عوامل جدیدی که در 
پژوهش معرفی شد، در زمینه سطح زندگی و شیوه زندگی و تعمیم آن در تأمین مالی جمعی است. 
در نتایج این تحقیق اشاره شد که گاه افراد احساس می کنند که فقط قشر پر درآمد جامعه توانایی 
سرمایه گذار شدن را دارند، درصورتی که با توجه به ماهیت تأمین مالی جمعی همه افراد می توانند بر 
روی پروژه های تأمین مالی جمعی سرمایه گذاری انجام دهند. ازاین رو دولت باید در اطالع رسانی و 

آموزش تأمین مالی جمعی در جامعه کوشا باشد.
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پژوهش به دلیل محدود بودن خبرگان پلتفرم تأمین مالی جمعی در خانه سرمایه گذاری از روش 
کیفی و با مصاحبه از خبرگان انجام شده است، لذا پیشنهاد می شود درآینده با توزیع پرسشنامه در بین 
تعداد بیشتری از استفاده کنندگان تأمین مالی جمعی، مانند صاحبان پروژه یا سرمایه گذاران به صورت 
کمی، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به این موضوع که خطاهای شناختی در سایر حوزه های 
تأمین مالی مشهود است پیشنهاد می گردد خطاهای شناختی در این پژوهش با سایر حوزه های تأمین 
مالی مانند شتاب دهنده ها، فرشتگان کسب وکار و... موردبررسی قرار گیرد و نتایج آن با تأمین مالی 
جمعی مقایسه شود. همچنین موضوعات مطرح شده در پژوهش پیش رو با موارد مطالعاتی دیگر 
)انواع پلتفرم های فعال در ایران وجهان( موردبررسی قرار گیرد. همچنین مطالعه خطاهای شناختی 
در گرایش مشتری به استفاده از خدمت کسب وکارها می تواند در حوزه تأمین مالی جمعی برای 
کسب وکارها مؤثر باشد. همچنین پیشنهاد می شود محققان در آینده خطاها در پلتفرم های کشورهای 
توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه را با استخراج کرده یا خطاهای شناسایی شده را با در نظر 

گرفتن بهترین عملکرد بین پلتفرم های تأمین مالی جمعی در بین کشورها مقایسه نمایند.
از محدودیت هـای پژوهـش می تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کرد که شـناخت ذهـن و خطاهای 
شـناختی آن، حـوزه ای جدیـد بـا پیشـینه ای نوپاسـت کـه ایـن امـر به نوبه خود رسـیدن بـه نتایج 
پژوهشـی قابل تعمیـم را محـدود می کنـد. بـه دلیـل محدودیت هـای موجـود امکان بررسـی کمی 
یافته هـای ایـن پژوهـش جهـت اعتبـار دهـی بیشـتر بـه یافته هـا در حال حاضـر وجود نداشـت؛ 
لـذا بـه تطبیـق یافته هـای کیفـی با پیشـینه نظری پژوهش بسـنده شـد. ازاین رو پیشـنهاد می شـود 
پژوهشـگران عالقه منـد به صـورت مجـزا بـه بررسـی این مهـم در غالـب اسـتراتژی های پژوهش 

کمـی بپردازند.
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1- Crowdfunding
2- Hervé
3- Rabin & Schrag
4- Edward thorndike
5- Caputo
6- Johnsona
7- Specifity
8- Stereotyping Bias
9- Halo effect
10- Hinag
11- Jannati
12- Helmig & Rottler
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13- Confirmation Bias
14- Salience Bias
15- Anchoring Effect
16- Kansal & Sing
17- Hi-tech Cognitive Bias
18- Pro-innovation bias


