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ارائة چهارچوب یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی
با نگاهی فرایندی
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هادی نوتاش
 .2دانشجوی دکتری کارآفرینی ،گرایش توسعه ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت2931/5/29 :
تاریخ پذیرش2931/8/24 :

چکیده
بر اساس دیدگاه نوظهور خلق فرصت فرایند کارآفرینی بر اساس روش آزمون و خطا شکل می گیرد .شکست ها
و ناکامیها ،که بخش مهمی از وقایع متداول در عرصة کارآفرینی محسوب میشووند ،در نگواه اول دردنوا

و

هزینهآفرین هستند ،اما به اعتقاد بسیاری از صواب نظوران از روشهوای اساسوی یوادگیری کارآفرینوان بوهشومار
می روند؛ با وجود این ،متأسفانه نگاهی نظاممنود ،کولنگور و شوفا

در موورد چگوونگی یوادگیری از خطاهوا و

شکست های کارآفرینانه کمتر مورد توجه محققان و اندیشمندان این بوزه قورار گرفتوه اسوت .در ایون پوووهش
کیفی ،که بر اساس روش تحقیق روایتی/تحلیل گفتمان با بهرهگیری از ابزار مصاببة رفتوارمحور بورای واکواوی
تجربیووا کارآفرینووان انجووام شووده اسووت ،از میووان کارآفرینووان کارکشووتة 2دارای تجربووة راهانوودازی بووداقل دو
کس وکار در بخشهای مختلف صنعت با روش نمونه گیوری هدفمنود ،روایوا زنودگی کواری ده کوارآفرین
کارکشته ،که در کارراهة خود تجربة شکستهای گوناگونی را داشتند ،بررسی و چهارچوب مفهوومی اولیوهای
دربارة چگونگی یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی ارائه شده است .چهوارچوب ارائوهشوده در بور
گیرندة ریشههای شکست کارآفرینان ،پیامدهای شکست ،اقداما برگزیده برای مواجهه با شکست و در نهایت
آموختههای باصل از شکست است.
واژههای کلیدی :شکست کس وکار ،کارآفرینان کارکشته ،یادگیری از شکست.

مقدمه
گرچه شکستها و ناکامیهوا در فعالیوتهوای کارآفرینانوه مقولوهای دردنوا
هستند ) (Cope, 2010اما توجه و مالبظة صر
 نویسندة مسئول:

و هزینوهآفورین

به شکستها و خطاها ،که نتوای و پیامودهای

تلفن53951222255 :

Email: notash@ent.ut.ac.ir
1. Habitual entrepreneurs

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان 2931

291

ناخوشایند در فعالیتهای کارآفرینی هستند ،بیانگر باکمیت نگاه بدبینی بوه بخوش خاصوی از
تجربیا زندگی است .گی

( )2339معتقد است که یادگیری و تجربهاندوزی از شکستهای

گذشووته یکووی از روشهووای اساسوی یووادگیری کارآفرینووان اسووت .سووایر و مووار (،)2369
ادماندسووون ( )1554و نیووز ویووو و سوواتکلیف ( )1552معتقدنوود کووه سووازمانهووا م ویتواننوود از
شکستها و مشکال پیش روی خود آموختههای متعددی کس

کنند.

شپرد ( )1559از منظر اهمیت یادگیری از خطاها و شکسوتهوا معتقود اسوت کوه ااالعوا
انوودکی دربووارة شکسووت کارآفرینانووه ،توانووایی مقابلووه بووا شکسووت و یووادگیری کارآفرینووان از
شکسووتهووا وجووود دارد .ایوون بوواور وجووود دارد کووه فراینوود یووادگیری از شکسووت بووهخوووبی
تشریح نشده است )(McGrath, 1999؛ به بیانی دیگر ،میتوان چنین برداشت کرد که متأسفانه
نگاهی نظاممند ،کلنگر و شفا

به چگونگی یادگیری از خطاها و شکسوت هوای کارآفرینانوه

کمتر مورد توجه قرار گرفته است .برای مطالعة وقایع و فعالیتهوای کارآفرینانوه ،رویکردهوای
مختلفی (الیاسی )2981 ،از قبیل ویوگی های شخصیتی و شوناختی کارآفرینوان ،زمینوة پیودایش
کوونش کارآفرینانووه ،ظرفیووت نوووآوری ) ،(Schumpeter, 1934فرصووتجووویی کارآفرینووان
)  (Shane and Venkataraman, 2000و فراینوودگرایی ) (Bygrave, 1989بووا قووو هووا و
ضعفهای خاص خود مطرح اسوت .اندیشومندان دیگوری شوامل برازیول و هربور ،)2333( 2
شین )1559( 1و تیمونز ( )Timmons, 1999; Timmons and Spinelli, 2007تالش کردهاند
از نگاه فرایندی وقایع کارآفرینانه را شناسایی و در

کنند؛ ولی بوا وجوود بوهکوارگیری نگواه

فرایندی در پووهش های کارآفرینی ،متأسوفانه تواکنون بوه درسوتی از تموامی ظرفیوت هوای ایون
رویکرد در یادگیری کارآفرینان و به خصوص در یادگیری کارآفرینان از شکسوت هوا اسوتفاده
نشده است.
با توجه به باالبودن میزان هزینههوای عواافی ،موالی و اجتمواعی شکسوتهوای کارآفرینانوه
) (Singh, Corner and Pavlovich, 2007و عطف به پیشنهاد بایگریو ( )2383مبنی بر مطالعة
وقایع کارآفرینی با رویکرد فراینودی بوه نظور مویرسود کوه بوا مطالعوة شکسوتهوا و خطاهوای
کارآفرینانه ،که نوعی از وقایع کارآفرینانه با نگاه فرایندی است ،زوایای ارزشمندی از موضوع

1. Brazeal & Herbert
2. Shane, S.
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برای عالقهمندان آشکار و هویدا می شوود .از ایون رو پرسوش پووهشوی زیور مطورح موی شوود:
چهارچوب فرایندی مناس

برای یادگیری از خطاها و شکست های کارآفرینانوه کودام اسوت

بووه بیووانی دیگوور ،چهووارچوب یووادگیری کارآفرینووان از شکسووتهووا و خطاهووا چووه مرابوول و
ویوگیهایی دارد
برای پاسخ به این دغدغه ابتدا پیشینة پووهشی مرتبط با مسئلة مورد نظر در قالو

یوادگیری،

شکست و همچنین چیستی و چگونگی یادگیری کارآفرینان از شکست بازنگری شد؛ سپس بوا
استفاده از روش تحقیق روایتوی و انجوام مصواببة عمیوق بوا کارآفرینوان برگزیوده چهوارچوب
یادگیری از شکست آن ها شناسایی و ارائه شد .در این تحقیوق ،سوعی شود توا بوا شناسوایی ایون
فرایند ،ترسیم و اجرای آن زمینه و بستر فکری الزم برای تغییر نوع نگاه کارآفرینوان نسوبت بوه
شکستها برای اجتناب از شکست ،در

شویوة صوحیح مواجهوه بوا شکسوت و جلووگیری از

وقوع شکستهای مشابه در آینده ایجاد شود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بر اساس دیدگاه نوظهور خلق فرصت فرایند کارآفرینی بر اساس آزمون و خطوا شوکل موی گیورد؛
بنابراین در
برای در

چگونگی تحمل شکست ها و نحوة یادگیری از آن هوا ،زمینوه و بسوتر ارزشومندی را
مناس و عمیق پدیدههای کارآفرینانة جدید و مخاارهای فراهم میآورد .به اور مشابه

ساراسواتی )1554( 2معتقد است که رویوارویی بوا شکسوت در بهورهبورداری از فرصوتهوا نقشوی
کلیدی و هدایتگر در موفقیتهای بعدی کارآفرینان چوه در سوطح خورد (سوطح فوردی) و چوه در
سطح کالن (سطح کل اقتصاد) ایفا میکند .پووهشگران دیگری نیز بر این باورنود کوه شکسوتهوا
میتواننود باعو شوکلگیوری یوادگیریهوای کارآمود و موثرر در موفقیوت افوراد در فعالیوتهوای
کارآفرینانه شود ).)Minniti and Bygrave, 2001; Shepherd, 2003
شکست 1در لغت بوه معنوای مغلووبشودن ،نرسویدن بوه خواسوتهای ،نواموفقبوودن ،نواتوانی
در انجووام وظیفووه ،نرسویدن بووه هوود

یووا اهوودا

مطلوووب و ورشکسووتگی بووه دلیوول نوواتوانی در

پرداخت دیون است .در بوزة مطالعاتی یادگیری از شکست ،بیشتر پووهشگران بر ایون باورنود

1. Sarasvathy
2. Failure
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که منظور از شکسوت انحوالل کسو وکوار نیسوت ،بلکوه شکسوت را نرسویدن کارآفرینوان بوه
اهوودا

از پویش تعیووینشووده در زمووان راهانوودازی یووا موودیریت کسو وکووار تعریووف مویکننود

) .(Cannon and Edmondson, 2001, 2005; Sitkin, 1992
یووادگرفتن در فرهن و
موضوعی یا کس

لغووت دهخوودا ( )2985بووه صووور در کووردن و بووهخاارسووپردن

تجربه و مهارتی از اریق مطالعوه ،راهنموایی کسوی و تمورین تعریوف شوده

است .یادگیری 2در لغت به صور کس
کس

دانش جدید از اریوق مطالعوة سیسوتماتیو ،فراینود

دانش یا مهار جدید و تغییر رفتار ناشی از تجربیا تعریف شده است.
در قلمرو سازمانها و کس وکارها آرگریس و شون ( )2318بر ایون باورنود کوه یوادگیری

عبار است از فرایند تشخیص و اصالح خطا کوه معمووالا دو نووع مختلوف دارد :نووع اول بوه
کس

درسها و آموزههای باصل از بل مسائل و مشکال جاری ضمن بفو سیاسوتهوا و

اهدا

درسهوا و آمووزههوای

کس وکار اشاره دارد؛ در بالی که یادگیری نووع دوم کسو

باصوول از تحووول و دگرگووونی در نظووام ارزشهووا ،هنجارهووا ،سیاسووتهووا و اهوودا

اساس وی

کس وکار گفته میشود.
1

یووادگیری از شکسووت بووه تووالش انسووانهووا بوورای کس و درسهووا و آموووزههووای باصوول
از شکستهای خود گفته میشود .این فرایند فقط به تشخیص و اصوالح خطوا محودود نیسوت،
بلکه در پوی شناسوایی و بوه چوالش کشویدن دالیول و ریشوههوای اساسوی ایجواد مشوکل اسوت
(.)Caemeli, 2007
کاردن و مو گرث )2333( 9بر اهمیت در

شکست با دید یو "سفر یادگیری" 4تأکید

دارند .در این نوع نگاه ،یادگیری باصل فرایند معنابخشی است که در آن افراد توانایی خود را
در تغییر رفتار پیشین و ارائة رفتاری متفاو شامل دانستن ،عمولکوردن و در

چرایوی مسوئله

توسعه میدهند ) .(Mumford, 1995بوا توجوه بوه توضویحا بواال ،دفوت و ویوو ( )2384بوه

1. Learning
2. Learning from Failure
3. Cardon and McGrath
4. Learning journey
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یادگیری -که بخشی از فرایند معنابخشی به پدیدههوا و شوامل سوه گوام اساسوی جسوتوجوو،2
تفسیر 1و یادگیری 9است -توجه کردهاند.
جستوجو

تفسیر

یادگیری

(جمعآوری داده-

(معنابخشی به دادهها)

(مربلة عمل)

ها)

شکل  .1فرایند معنابخشی به وقایع برای یادگیری از دیدگاه دفت و ویک
()Daft and Weick, 1984

از دیدگاه آن ها جستوجو به معنای کس

و پردازش داده ها از محیط برای شناسایی وقایع

و مقوله های مهمی است که بقای سازمان به آن ها بستگی دارد .تفسیر مربله ای است که در آن
ذهن انسان وارد عمل شده و به دادههای در دسترس معنوا موی بخشود و موجو انتخواب کونش
خاصی میشود .در نهایت ،یوادگیری نیازمنود ایجواد پاسوخ یوا کونش جدیود بور اسواس تفسویر
ااالعا کس شده است؛ به بیانی دیگر ،یادگیری فرایند پیاده سوازی نظریوه هوای شوناختی در
عرصة عمل است.
تحلیل شکست مربله ای است که در آن افوراد در موورد ریشوه هوا و پیامودهای شکسوت
میاندیشند و با یکدیگر به بح

مینشینند .توجه به این نکته ضروری است کوه یوادگیری از

شکست فقط در صورتی رخ می دهد که افراد این مربله را بوه خووبی اوی کورده باشوند .در
نهایت ،این دو محقق فرایندی سه مربلوهای بورای یوادگیری از شکسوت مطورح کوردهانود و
معتقدند که سازمانها با ای فرایند موصو

میتواننود بور موانوع یوادگیری از شکسوت غلبوه

کنند.

1. Scanning
2. Interpretation
3. Learning
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جدول  .1چهارچوب پیشنهادی کنون و ادمانسون ()5002
فرایندهای کلیدی در یادگیری از شکست سازمانی
ایجاد فضای آزمایش آگاهانه
2
1
تحلیل شکست
تشخیص شکست
3
افکار و ایدههای جدید

سیستمهای پیچیده سبب
موانع فنی
می شوند که شکست هبای
کوچک مبهم بمانند
موانع اجتماعی توجه نکردن ببه شناسبایی
شکستها به دلیل احتمال
تضعیف عز نفس فرد و
فرهنگ سبازمانی گریبز و
اجتناب از قبول شکست

نبببببود مهببببار هببببا و نبود دانش الزم ببرای طراحبی
تکنیک های مورد نیاز برای فضای آزمایش و تجربهاندوزی
درسگرفتن از شکست
فراینبدهای گروهببی ناکببارا شرکتها ممکبن اسبت ببرای
سببببب محببببدودیت در تجربه های شکست جریمبه ای
اثربخشی بحث ها و تحلیل در نظببر ب یرنببد کببه ایببن امببر
عالقه به یبادگیری از شکسبت
شکستها میشوند
را کاهش میدهد

میچل و همکارانش در سال  1558چهارچوبی دربارة نقش آگاهی از شکستها بور اشوتیاق
به فرصتجویی و ایجاد کس وکار ارائه کردهاند .آنها معتقدند که در

و فهوم کارآفرینوان

از شکستهای موجود در جریان فعالیتهای کارآفرینی بر اشتیاق و تمایل آن ها به پی گیری یا
متوقف کردن فرصت جویی و تأسیس کس وکار تأریر دارد .در چهوارچوب پیشونهادی آن هوا،
مفهوم ذهنیت مبادلهای یا اشتیاق به فعالیت جدیود 4در قالو

سوه مقولوه شوامل تجربوة تأسویس

کس و وکووار ،5تخصووص تصوومیمگیووری دربووارة تأسوویس کس و وکووار ،6شووانس موفقیووت در
کس وکار مخاارهای 1بیان شده است .از اریق ایجواد همسوویی و هومافزایوی بوین سوه مقولوة
موصو  ،اشتیاق و انگیزة تأسیس کس وکارهای مخاارهای شکل میگیرد.
در باب تعبیر و تفسیر کارآفرینان از شکست هایشان دو نوع نگواه وجوود دارد .افورادی کوه
فکر می کنند اجتناب از شکست و خطا یو هنر و مهار محسوب می شوود (کوه معمووالا ایون
گونه افراد گرایش فرار و گریز از شکست 8دارند)؛ گروه دوم افورادی هسوتند کوه معتقدنود در
شکست ها و خطاها درسها و عبر های ارزشمندی نهفته است که بهرابتی یوا از اریوق سوایر
1. Identifying failures
2. Analyzing failures
3. Deliberate experimentation
4. A new transaction commitment mindset
5. Start-up experience
6. Start- up decision making expertise
7. Chance of new venture success
8. An anti- failure bias
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راهکارها باصل نمی شوند؛ بنابراین گریز و دوری از شکست ها لزوماا عملی پسندیده محسوب
نمیشود.

تشخیص شکست

ذهنیت مبادلهای یا فعالیت
جدید

فرصت جویی و تأسیس
کسب و کار جدید

شکل  .5چهارچوب پیشنهادی میچل و همکارانش ()Mitchell, Mitchell, & Smith, 2008

بامارد و استاربا

( )1555بیان میکنند که شورکتهوا بوهنودر از تجربیوا خوود درس

میگیرند؛ هرچند که مدیران اگر به دنبال یادگیری باشند ،میتوانند به آن دست یابند .بوه اوور
کلی ،افراد تمایلی ندارند در مورد شکستها و اشتباها خود با دیگوران صوحبت کننود؛ پوس
این نوع یادگیری بهسادگی رخ نمیدهد .کنون و ادماندسون ( )1555توالش کوردهانود کوه در
فراینوود پیوودایش و ادارة شکسووتهووا موانووع را بووه تفکیووو فنوی و اجتموواعی شناسووایی کننوود تووا
راهکارهای آگاهانهتر و هوشمندانهتری انتخاب و پیگیری شود.
روششناسی تحقیق
در این پووهش کیفی ،از روش تحقیق روایتی با بهرهگیری از ابوزار مصواببة رفتوارمحور بورای
واکاوی تجربیا کارآفرینان استفاده شده است .برای این منظور مصاببههای متعددی با افوراد
مورد نظر ،شرکا و سایر همکاران آنها انجام گرفت .برای استخراج پرسشهای مصواببة نیموه
ساختاریافته و عمیق از تلفیق دو مقولة ابعاد عمومی یو واقعوة کارآفرینانوه و چهوارچوبهوای
متداول مصاببه نظیر  (Kessler, 2006) STARو  (Jang and Woo, 2005) 5W1Hاسوتفاده
شده است .بدین منظور ابتدا از فرد درخواست شد که سرگذشت شکست کس وکار خوود را
بازگو کند و در ادامه برای بصول اامینان از کاملبوودن ااالعوا دربوارة جنبوههوای اساسوی
واقعه شکست ،از پرسشهای مصاببه برای چهارچوب راهنما و تکمیلکننده اسوتفاده شود؛ بوه
بیانی دیگر اگر نمونة مورد مصاببه در هنگام تشریح چگونگی تجربهکردن شکسوت از مووارد
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مندرج در پرسشنامه موردی را فراموش میکورد ،بوا اسوتفاده از ایون پرسوشهوا از وی خواسوته
میشد که بح

را کامل کند.
2

کارآفرینان کارکشوتة دارای تجربوة راهانودازی بوداقل دو کسو وکوار در بخوشهوای
مختلف صنعت جامعة آماری تحقیق بودهاند .نمونة آمواری موورد اسوتفاده بوه روش انتخواب
هدفمند و بر اساس شاخصهای داشتن تجربة شکستهای متعدد در چرخة عمر کس وکوار
خود ،غلبه بر شکست و دستیابی به موفقیت در عرصة کس وکار خویش برگزیده شودهانود.
تعیین بجم نمونه در این مطالعه بر مبنای رسیدن به مربلوة اشوباع نظوری بووده اسوت؛ یعنوی
مربلهای که پس از آن اضافهشدن نمونة دیگری پیام و معنای جدیدی در روایتها به همراه
نداشته باشد .در این پووهش ،مشاهده شد که نتای مصاببه با نمونة نهم و دهم به یافتوههوای
تکراری و مشابه با نمونههای پیشین منجر شد و در نتیجه مربلوة اشوباع نظوری محقوق شود و
نمونهگیری خاتمه یافت .تحلیل دادهها با روش کدگذاری صور گرفته است .برای تحلیول
دادهها سه گام اصلی شامل کدگذاری اولیه (استخراج شوواهد) ،کودگوذاری رانویوه (تلفیوق
موارد مشابه یا شناسایی مثلفههوا) ،شناسوایی مقولوههوا (تلفیوق و پیونود بوین مثلفوههوا) انجوام
شدهاست.
برای تقویت روایی تحقیق تالش شده است که ابتدا با ارابی نظاممنود ابوزار گوردآوری
ااالعا (تلفیق دو مقولوة ابعواد عموومی واقعوة کارآفرینانوه و چهوارچوبهوای مصواببه) و
همچنین استفاده از نظر خبرگان برای اصالح و تکمیل آن روایی مورد نظر باصول شوود .در
ادامه نیز با آزمودن پرسشنامة اولیه در مصاببة مقدماتی و اعمال اصوالبا الزم بوه روایوی
تحقیق توجه شد؛ همچنین پس از انجام مصواببه تموامی دادههوای مفیود از موتن مصواببههوا
استخراج شد و دوباره در اختیار مصاببهشوندگان قرار گرفت تا نظور خوود را بورای تکمیول
روایتها ارائه دهند .تحقق پایایی این پووهش نیز از اریوق رسویدن بوه مربلوة اشوباع نظوری
صور گرفته است؛ بدین معنا که نشان داده شد تکرار پووهش با نمونههای جدید نیز نتوای
مشابه پیشین خواهد انجامید.

1. Habitual entrepreneurs
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یافتهها
در این پووهش بر اساس معیارهای موصو  ،ده کارآفرین کارکشته برای نمونة آماری انتخاب
شدند .این افراد همگی از تحصیال دانشگاهی در سطح کارشناسی و باالتر برخوردار بودند و
بداقل ده سال سابقة کارآفرینی داشتند .در ضمن ،برای دستیابی به تجربیا گوناگون و به تبع
آن اعتبار بیشتر یافتهها سعی شده است که این شرکتها از صنایع گوناگونی انتخاب شووند .از
این میان دو شرکت در بخش فناوری ااالعا  ،سه شرکت در صنعت خودرو ،دو شورکت در
بخش الکترونیو و اتوماسیون و سه شرکت دیگر در بخش فوالد ،عمران و راهسازی و ویدئو
رسانه فعالیت داشتهاند.
در زمان انجام مصاببهها ،دیده شد که افراد در زمان روایت تجربة خویش سعی دارنود کوه
دالیل شکست خود را تشریح و سپس مشکال و مصیبتهای باصل از شکست را بیان کننود
و در نهایووت چگووونگی فووائق آموودن بوور مشووکال و ادامووة کسو وکووار پیشووین یووا راهانوودازی
کس وکار جدید خود را شرح دهند.
بر این اساس و نیز با توجه به دیدگاه فرایندی بر آن شدیم که وقایع نهفتوه در روایوتهوا را
در قال چهار بخش اصلی زیر ابقهبندی کنیم:
 .2ریشه های شکست
 .1پیامدهای شکست
 .9اقداما برگزیده
 .4آموختهها
بیشتر کارآفرینان مورد بررسی در هنگام روایتکردن داستان شکست خود ناخودآگاه ایون
بخشبندی را در ساماندهی ذهنی خود داشتند و بر اساس ایون منطوق ذهنوی روایوتهایشوان را
ساختار دادند .بر همین اساس و نیز هماهنگی آن با فراینود منطقوی و پیشوینة موضووع موا نیوز از
همین نوع نگاه یا رویکرد استفاده کردیم.
ابتدا ،متن کامل مصاببهها از روی فایل صوتی ضبطشده در قال

جدول  2نگارش شد ،توا

از این اریق عالوه بر مستندسازی ااالعا شرایط الزم برای کدگذاری فراهم شود .نمونوهای
از این روایتها در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .5نمونهای از روایتها (قسمتی از مصاحبة نمونة )1
دستهبندی

ریشههای شکست

پیامد های شکست

اقدامات برگزیده

روایتها

شناسایی شواهد

آموختهها

شماره مصاحبه

موضوعات



تغییر در
زمانی که پروژة عسلویه را گرفتیم ،ابتدا کارها خیلی خبوب
پیش میرفت ،تا اینکه در سال  48به یکباره دولبت تزریب سیاستهای دولت
پول ببه عسبلویه را متوقبف کبرد .در ایبن زمبان ،صبور
وصولنشدن
وضعیتهای ما را که مربوط به اقبداما تکمیبلشبده ببود

میالبا
کارفرما تأیید و امضا نمیکرد؛ زیرا کارفرما بودجبهای ببرای
تخصیص به ما در اختیار نداشت .در نتیجبه ببه دلیبل نببود نرسیدن به موقع
بودجه
 1بودجه برای خرید مصالح عملیا پبروژه متوقبف و تبوان

ادامة کار از ما سل شد.
چیزی که ما فهمیدیم این بود کبه در چنبین شبراییی مهبم
افزایش
ترین کاری کبه پیمانکباران مبیتواننبد ببرای جلبوگیری از

شکست انجام دهند این است که انعیافپذیری خود را باال انعیافپذیری
ببرند و توان کاهش هزینهها را پیدا کنند تا بتوانند تبا زمبان کاهش هزینهها
دریافت پولشان دوام بیاورند.



گام اول کدگذاری :در نخستین گام تحلیل ،کدگذاری اولیه یا همان شناسایی شوواهد
از متن مصاببهها انجام پذیرفت .این امر به تفکیو در قال

 4جودول مجوزا بورای ریشوههوای

شکست ،پیامدهای شکسوت ،اقوداما برگزیوده و آموختوههوای باصول از شکسوت صوور
گرفت .در ادامه ،نمونهای از کدگذاری اولیه مربوط به پیامدهای شکسوت در جودول  9آورده
شده است.
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جدول  .3کدگذاری اولیه مربوط به پیامدهای شکست (شناسایی شواهد)
شمارة
نمونه

پیامدهای شکست

.1 1
.5
.2 5
.7 3
.4
.9
.15 8
.13
.16 2
.17
.50 6
.55 7
.53
.52 4
.56
.54 9
.59
.35 10
.33

فشارهای مالی
فروش اموال شخصی
زیان مالی زیاد
هدر رفتن زمان و انرژی
کاهش عملکرد شرکت
فشارهای مالی
زیان سن ین مالی
فشارهای روحی
مشکال روحی و روانی
هدر رفتن زمان و انرژی
ناراحتی ،عصبانیت و فشارهای روحی
استرس و فشارهای عصبی
مشکال جسمی و روحی
فشارهای مالی
فشار روحی
ازدستدادن تمام سرمایه
فشار شدید روحی
ازدستدادن تمام سرمایه
اتالف چند سال از بهترین زمانهای زندگی

 .3فشارهای روحی و روانی
 .8مشکال جسمی
 .6ازدستدادن همة سرمایه
 .10فشارهای روحی و روانی
 .11مشکال خانوادگی
.18
.12
.14
.19
.51
.58

مشکال خانوادگی و اجتماعی
هدر رفتن زمان و انرژی
فشارهای مالی
بدهی زیاد
انتقال فشار روحی به خانواده
هزینة آزمون و خیا

 .57هدر رفتن زمان و انرژی
 .30مشکال جسمی
 .31انحالل شرکت
 .38خرابشدن رفاقتها

مشابه فعالیت و جدول فوق برای ریشههای شکست اقداما برگزیده و آموختههوای ناشوی
از شکست نیز به صور جداگانه انجام شد .بر این اساس تعداد شوواهد شناسواییشوده دربوارة
ریشووههووای شکسووت  64مووورد ،پیاموودهای شکسووت  94مووورد ،اقووداما برگزیوده  13مووورد و
آموختهها نیز  65مورد است.
گام دوم کدگذاری :در گام بعد ،برای کدگذاری رانویه موارد مشابه دستهبنودی شود و بوا
بذ

موارد تکراری ،مثلفههای مرتبط شناسایی شد .با توجه به اوالنیبودن مطالو کودگوذاری

رانویه نمونهای از شناسایی مثلفههای مرتبط با پیامدهای شکست در قال جدول  4ارائه میشود:
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جدول  .8نمونههایی از کدگذاری ثانویه -پیامدهای شکست (شناسایی مؤلفهها)
جدول شناسایی مؤلفههای مرتبط با پیامدهای شکست و مصداقهای آن
ردیف

مؤلفهها

موارد

1

فشارهای مالی ،از بین رفتن سرمایه و ایجاد بدهی

،58 ،19 ،14 ،15 ،9 ،4 ،6 ،2 ،5 ،1
35 ،31 ،54 ،52

5
3
8

روحی و روانی

59 ،56 ،53 ،55 ،50 ،16 ،13 ،10 ،3

مشکال

جسمی نظیر استرس ،بیماری های قلبی و ...

30 ،53 ،8

خانوادگی-اجتماعی ،از بین رفتن اعتبار و آبروی فرد

38 ،51 ،18 ،11

مشکال
مشکال

2

33 ،57 ،17 ،12 ،7

هدر رفتن زمان و انرژی بسیار

گام سوم کدگذاری :در سومین گام برای شناسایی مقولهها ،ترکیبا الزم بین مثلفهها همراه
با معنابخشی به عمل آمد و به این روش مقولههای مورتبط بوا موضووع شناسوایی و مطورح شود کوه در
جدول  5قابل مشاهده است .همین روش برای ریشههای شکست ،اقوداما برگزیوده و آموختوههوای
باصل از شکست نیز استفاده شده و مقولههای مرتبط با هر دسته شناسایی و ارائه شده است.
جدول  .2شناسایی مقولههای مرتبط با هر بخش
ریشههای شکست

پیامدهای شکست

اقدامات برگزیده

 .1تشخیص و پذیرش مشکل
 .1ضببعف در دانببش ،تجربببه و  .1مشکال اقتصادی
 .5مشببکال روحببی و  .5تالش برای تشخیص دالیل
مهار های کس وکار
1
و ریشههای مشکل
روانی
 .5ضعف بازاریابی
 .3تالش برای اصالح خیبا و
 .3مشکال
 .3شراکت نامناس
جلوگیری از شکست
 .8پببیش بینببینکببردن راههببای  .8فیزیولوژیک مشکال
 .8جلببوگیری از تبببدیلشببدن
اجتماعی
جای زین
شکست به بحران
 .2مشکال مالی
 .2تبالش بببرای جلببوگیری از
 .6اصرار بر خیا
تکرار خیا در آینده
 .7نامسبببباعد بببببودن محبب بیط
کس وکار

آموختهها
 .1احتیاط و دقت بیشتر
 .5فرا گرفتن اصول شراکت
 .3کسبب ب دانببببش ،تجربببببه و
ارتباطا جدید
 .8افزایش مهار های کارآفرینانه
 .8تغییر روش کس وکار
 .2پیشبینی سبناریوها و راههبای
جای زین در هر پروژه

شایان ذکر است که همة موارد فوق دربارة تمامی نمونهها به صور همزمان صوادق نبوود،
بلکه هر نمونه متناس

با ویوگیها و شرایط خواص خوود ،برخوی از پیامودهای فووق را تجربوه

 .2البته به لحاظ نظری ،مشکال تأمین مالی و ضعف بازاریابی را باید زیر مجموعة ضعف در دانش ،تجربه و مهار های
کارآفرینی ابقه بندی میکردیم ولی به دلیل اهمیت زیاد و فراوانی باال آنها را در دستهای مجزا و مستقل قرار دادیم.
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کرده است؛ به بیانی دیگر ،مقولههای پیشنهادی برایند فضای معانی باکم بور نمونوههوای موورد
مصاببه بودهاند .شد و ضعف بروز این پیامدها نیز کامالا متفاو است.
در ادامه ،برای در

بهتر از نحوة کدگذاری و تشکل مدل به بررسی آموختههوای باصول

از شکست و برخی از مصادیق آن در روایتهای کارآفرینان خواهیم پرداخت.
یادگیری از شکست در اساس به تشخیص و اصالح ریشههای شکسوت و جلووگیری از تکورار
چنین شکستی در آینده معطو

میشود .محتاطتر شدن ،کاهش ریسوپذیری ،دقت بیشوتر و

سعی در پیشبینی دقیقتر مشکال آتی از مهمتورین آموختوههوای کارآفرینوان موورد بررسوی
است؛ برای مثال نمونة اول چنین گفته است:

"به اور کلی میتوان گفت که این تجربه سب محتاطتر شدن ما و دقت بیشتر در پوذیرش

شرایط پیمانکاری شده است؛ پوس موا بوا پویشبینوی چنوین شورایطی در پوروهههوای بعودی بور
اضافهکردن بندهایی برای جریمة کارفرما در صور ایجاد تأخیر در پرداخت صور هزینههوا
و نیووز قوورار دادن امکووان فسووخ یووا خاتمووة قوورارداد در صووور قصووور کارفرمووا در قراردادهووای

پیمانکاری خود تأکید نمودیم".

نکتة مهم بعدی یادگیری اصول شوراکت اسوت .در بیشوتر ایون مووارد ،شوراکتهوا اسواس
درستی نداشته است و بیشتر بر اساس دوستیها یا شناخت اولیة ناکافی بنا شدهاند:

"بزرگترین اشتباه ما در شراکت یکسانبودن تخصصهای موا بوود .در نهایوت ،دو نفور بوا

یو تخصص کافی بود .در اساس نیازی به شش نفر با تخصص و سطح دانوش یکسوان وجوود
نداشت ...بح شراکت با رفاقت خیلی فرق دارد .شراکت خیلی عمیقتر از رفاقت است" . ...

نکتة بعد کس دانش ،تجربه ،ارتبااا و مهار هایی است که در ادارة کس وکار بسویار
مثرر هستند .یکی از مصاببهشوندهها در روایت خود چنین میگوید:

"خیلی از کارها ممکن است به نتیجة مورد نظر نرسند ،در بالی که در همان کار انسوان بوه

تجربههای تازه دست مییابد ،با موضوعا جدید آشنا میشوود و ارتبااوا زیوادی هوم پیودا

میکند .اینها خودشان نتیجه هستند".

معمووالا ،شکسوتهوای عملکوردی موجو

نمایوانشودن ضوعفهوای موجوود در عملکوورد

میشوند و در نتیجه زمینة را برای رفع نقص فراهم میآورند .نمونههوای مختلوف آموختوههوای
گوناگونی از تجربة ناموفق خود کس

کرده و بر اساس آن مهوار هوای کارآفرینانوة خوود را
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ارتقا دادهاند .برخی از مهمترین آموختههای آنان عبارتنود از :دسوتیوافتن بوه شوناخت بهتور از
خود ،افزایش هوش هیجانی ،پیبردن به اهمیت تحقیقا بوازار در شناسوایی نیازهوای واقعوی و
نقش بازاریابی مثرر در موفقیت شرکتها ،دستیابی به توان عملکرد مناس

زیر فشوار ،اسوتفاده

از سبد سرمایهگذاری ،استفادة مناس از زمان ،بهبود کار تیموی و مسوئولیتپوذیری ،یوادگیری
مستمر و اصالح ضعفها.
برخی از نمونهها نیز پس از تجربة شکست به این نتیجه رسویدهانود کوه بورای جلووگیری از
شکستهای آتی باید راه و روش خود را تغییر دهند؛ برای مثال:

"با توجه به تجربههای پیشین ما فهمیدیم که بهتور اسوت توا بود ممکون بوه جوای اسوتخدام

نیروهای مورد نظر از پیمانکاران جزء استفاده کنیم و کارهوا را بوه صوور بورونسوپاری پویش
ببریم ،در این بالت میتوانیم بدون برخورد با موانع قانونی به قراردادهایمان خاتموه دهویم و از
این اریق به تعدیل نیرو بپردازیم.
تجربة شکسوت سوب شود کوه موا بیشوتر بوه سومت قراردادهوای پیموان مودیریتی بوه جوای
پیمانکاری متمایل شویم؛ هرچند که سود آن کمتر است ولی ریسو آن نیوز بوه مراتو کمتور
خواهد بود".

استفاده از نظر خبرگان و کموگرفتن از مشاور نیز از جمله موارد دیگری اسوت کوه در
مصاببههوای انجوامشوده آموختوه از شکسوت بیوان شوده اسوت؛ بورای مثوال نمونوة شومارة 1
میگوید:

"در کل ،میتوانم بگویم که ما از شکست درس گرفتیم که به تخصصها ابترام بگوذاریم

و بدانیم که این تخصصیشدن برای شناخت پنهانیا الزم و ضروری است و باور کوردیم کوه

کار را باید به کاردان سپرد".

در نهایت ،با جمعبندی چهار بخش یعنی ریشههای شکست ،پیامودهای شکسوت ،اقوداما
برگزیووده و آموختووههووای باصوول از شکسووت چه وارچوب زیوور بوورای یووادگیری از شکسووت
کارآفرینان کارکشتة ایرانی به دست میآید.
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شکل .3چهارچوب یادگیری از شکست کارآفرینان

هماناور که در شکل فووق نیوز مشوخص اسوت ،بوا واکواوی روایوتهوا بوا عوواملی چوون
محدودیتهای محیطی و نیز گرایشهای شخصیتی کارآفرینان مواجوه مویشوویم کوه مرابول
مختلف فرایند یادگیری از شکست را تحت تأریر قرار میدهند.
بحث و نتیجهگیری
پووهش پووهش سین و همکارانش ( )1551نشان میدهد که شکست کس وکوار بور چهوار
جنبة اساسوی زنودگی کارآفرینوان یعنوی ابعواد موالی ،اجتمواعی ،روانشوناختی و فیزیولوهیوو
اررگذار خواهد بود .در پووهش نیز یافتههای پووهش آنها به وضوح مشاهده و تأیید شد؛ البته
نکتة مهم دیگری که در این مطالعه مطرح شد عبار است از «هزینة فرصت ازدسترفتوه»؛ بوه
عبار دیگر افراد مورد بررسی مشخصاا ازدستدادن چند سال از عمر خود بور ارور شکسوت را
یکی از پیامدهای اساسی آن میدانند.
کارملی و شوابرو

( )1558دربوارة اقوداما برگزیوده بورای پاسوخگویی بوه چوالشهوا و

شکستها بیان داشتند مشکال آتی سازمانها قابل پیشبینوی نبووده اسوت؛ ولوی بوا ایون بوال
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بسیاری از بحرانهای سازمانی زمانی اتفاق میافتد که مدیران با مشکلی قابول پیشوبینی روبوهرو
بودند ولی به دلیل نبود آمادگی ،تصمیما نادرستی اتخاذ میکنند و بوا انتخواب واکونشهوای
نامناسو  ،اوضوواع را بوودتر موویکننوود .در ایوون مطالعووه نیووز بووه خوووبی مشووخص شوود بسوویاری از
کارآفرینان زمانی که نشانههای اولیة خطوا را مشواهده مویکننود ،سوعی در نادیوده انگاشوتن آن
می کنند و بر خطای خود اصرار میورزند .این وابستگی به مسیر سب میشود که یو مشوکل
کوچو ،رفتهرفته بزرگ و پیچیده شده و در نهایت بوه بحرانوی جودی و کنتورلناپوذیر تبودیل
شود .بیشتر کارآفرینان بررسی شده اعتقاد داشتند که اگر زودتر اشتباه خود را میپذیرفتند و بر
ادامة آن پافشاری نمی کردند ،تبعا ناشی از شکست هایشان بهمرات

کمتر مویشود؛ همچنوین

در مواردی که کارآفرینان تجربة شکست قبلی را داشتند ،آمادگی بیشتری برای مقابلة مناسو
با شکست داشتند و تصمیما مناس تری اتخاذ نمودند.
آنها همچنین نشان دادند یادگیری از شکست باع

کس

آمادگی بیشتر سازمانهوا بورای

مقابله با بحرانهای آینده میشود .در این مطالعه نه فقط این امور تأییود شود ،بلکوه راهکارهوای
کس آمادگی سازمان برای مقابله با شکست نیز در قال مواردی چون ابتیواط بیشوتر ،کسو
دانش ،تجربه و مهار بیشتر ،پیشبینی سناریوهای مختلف و نیز تغییر روش مطرح شد.
از منظر مقایسة چهارچوب باضر بوا الگووی دفوت و ویوو ( )2384بایود گفوت کوه الگووی
پیشنهادی آنها به صور عمومی به یوادگیری توجوه کورده و یوادگیری را باصول معنابخشوی بوه
دادهها میداند ،در بالی که چهارچوب پیشنهادی در این پووهش به صور خاص با نگاه فرایندی
به یادگیریهای باصل از تجربه شکست و چگونگی پاسخگویی به خطاها و شکستها در عرصوة
کس وکار توجه کرده است؛ البته توجه به بعد تفسیر و معنابخشی به شکسوت را مویتووان یکوی از
پیامهای الگوی آنها در نظر گرفت که در مطالعا بعدی باید به آن توجه شود.
چهارچوب پیشنهادی کنون و ادماندسون ( ،)1555که بیشترین تأکید را بر موانوع یوادگیری
از شکست دارد ،در فضای کارآفرینی بح

نشده بلکه سازمانها را به اور عام در نظور گرفتوه

است؛ البته نکتة قو پووهش آنها در قیاس با پووهش باضر در شناسایی دو نوع مانع اساسی
یادگیری از شکست یعنی موانع فنی و موانع اجتماعی نهفته اسوت .وجوه تموایز دیگور پوووهش
باضر با پووهش آنها و همچنین میچل و همکارانش ( )1558توجه ویوه به اقداما برگزیوده
در مواجهه با شکست و آموختههای باصل از شکست است.
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پیشنهادها
با توجه به روش انجام این پووهش و محدودیتهای موجود در ایون فراینود ،پیشونهادهای زیور
برای افزایش سطح آگاهی دربارة یادگیری باصل از تجربة شکست کارآفرینان از یو سوو و
نیز گسترش قابلیت تعمیمپذیری یافتههای این پووهش از سوی دیگر مطرح میشوند:
به اعتقاد نگارنودگان ،چهوارچوب ارائوهشوده در ایون پوووهش نخسوتین گوام عملوی بورای
شناسایی فرایند یادگیری از شکست و مثلفههای مرتبط با آن اسوت؛ بوا ایون بوال در گوام بعود
برای تبدیلشدن این چهارچوب به الگوی یادگیری الزم است پوووهشهوای دیگوری صوور
گیرد تا روابط بین مثلفههای مختلف به صور دقیقتری بیان شوود .بورای ایون منظوور پوس از
کمیسازی متغیرها و استخراج شاخصهای مرتبط میتوان روابط بین متغیرها را با آزموونهوای
همبستگی سنجید و تأیید کرد؛ همچنین پیشنهاد میشود که نقش و توأریر یوادگیری از شکسوت
بر عملکرد آتی کارآفرینان و سازمانهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.
در ضمن از آنجا که ایون الگوو از اریوق پووهشوی کیفوی بوه دسوت آموده اسوت ،آزموون
چهارچوب پیشنهادی با استفاده از روشهای تحقیق کموی (آزموونهوای همبسوتگی ،معوادال
ساختار یافته و  )...در یو نمونة آماری مناس

توصیه میشود؛ البته توجه به این نکته ضوروری

است که این پووهش بر اساس نمونههای ناهمگن شامل کارآفرینان فعال در بخشهای مختلف
صنعت انجام گرفته است؛ پس پیشنهاد میشود که تحقیقا مشابهی در جامعة آماری همگن و
در بخشهای خاص صنعت و با استفاده از تکنیوهوای پووهشوی متفواو صوور گیورد ،توا
بتوان با مقایسة یافته های تحقیقا

قابلیوت تعمویم چهوارچوب پیشونهادی را مشوخص کورد .در

ضمن ،نیاز به پووهشهای تکمیلی برای شناسایی مقولههای تعدیلگور ،واسوطهای و کنترلوی از
قبیل محدودیتهای محیطی ،گرایشهای شخصیتی و نوع کارآفرینان بوه صوور عمیوقتور و
نظامیافتهتری ضروری به نظر میرسد.
در نهایت ،با توجه به تأریر یادگیری از شکست بور جلووگیری از وقووع شکسوتهوای آتوی
پیشنهاد میشود کارگاههای آموزشی مختلفی با عنوان شناسایی ریشههای شکست کارآفرینان،
آشنایی با روشهای مقابله با شکست ،پیامدهای شکست و چگونگی کنترل آنها و آموزههای
تجربی باصل از شکست ،برای کارآفرینان بالقوه و کارآفرینان نوپا برگزار شود و بدین ترتی
سطح آگاهی ،دانش و آمادگی این افراد برای مواجهه با شکست افزایش یابد.
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