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 چکیده
ها  شکست .گیرد می شکل خطا و آزمون روش اساس بر کارآفرینی فرایند فرصت خلق نوظهور دیدگاه اساس بر

دردنوا  و   اول نگواه  در ،شووند می محسوب کارآفرینی عرصة در متداول وقایع از مهمی بخش که ،ها یو ناکام

 شومار  بوه  کارآفرینوان  یوادگیری  اساسوی  هوای  روش ازنظوران   از صواب   یاریاما به اعتقاد بس ،هستند آفرینینههز

 و خطاهوا  از یوادگیری  چگوونگی  موورد  در شوفا   و نگور کول  منود، نظام نگاهی متأسفانه این، وجود با ؛روند می

پوووهش   یون در ا .اسوت  گرفتوه  قورار  بوزه این اندیشمندان و محققان توجه مورد کمتر کارآفرینانه های شکست

 یکواو  وا یاز ابزار مصاببة رفتوارمحور بورا   یریگ گفتمان با بهره یل/تحلروایتی یقکه بر اساس روش تحق ،یفیک

 دو بووداقل انوودازیراه تجربووة دارای 2کارکشووتة کارآفرینووان یووانانجووام شووده اسووت، از م ینووانکارآفر یووا تجرب

 کوارآفرین  ده کواری  زنودگی  روایوا  هدفمنود،   گیوری  نمونه روش با صنعت مختلف هایبخش در وکار کس 

 ای اولیوه  مفهوومی  چهارچوب و بررسی داشتند، را گوناگونی هایشکست ةتجرب خود کارراهة در که ،کارکشته

 بور  شوده در  ارائوه  چهوارچوب  ارائه شده است. یرانیا ةکارکشت کارآفرینان شکست از یادگیری چگونگی دربارة

 یتمواجهه با شکست و در نها یبرا یدهشکست، اقداما  برگز یامدهایپ ینان،شکست کارآفر های یشهر یرندةگ

 باصل از شکست است. یهاآموخته

   .شکست از یادگیریکارکشته،  ینانوکار، کارآفر : شکست کس کلیدی یها واژه
 

 مقدمه
 آفورین  ینوه دردنوا  و هز  یا مقولوه  ینانوه کارآفر هوای  یوت فعال در هوا ناکامی و ها شکست گرچه

 مودهای اپی و نتوای   که ،خطاها و هاشکست به صر  مالبظة و توجه اما  (Cope, 2010)دهستن
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از  یبوه بخوش خاصو    ینینگاه بدب یتباکم یانگرهستند، ب کارآفرینی هایفعالیت در ناخوشایند

 یها از شکست یاندوزو تجربه یادگیریمعتقد است که  (2339)گی  است.  یزندگ یا تجرب

 ،(2369)سووایر  و مووار   .اسووت ینووانکارآفر یووادگیری یاساسوو یهووا از روش یکوویگذشووته 

تواننوود از یهووا موو معتقدنوود کووه سووازمان (1552) ویووو و سوواتکلیف یووزو ن (1554)ادماندسووون 

 کس  کنند.  یمتعدد یها خود آموخته یرو یشها و مشکال  پ شکست

معتقود اسوت کوه ااالعوا      هوا   از خطاها و شکسوت  یادگیری یتاز منظر اهم (1559)شپرد 

از  ینووانکارآفر یووادگیریمقابلووه بووا شکسووت و  ییتوانووا ینانووه،کارآفردربووارة شکسووت  یانوودک

  یخوووب از شکسووت بووه یووادگیری ینوودبوواور وجووود دارد کووه فرا یوونوجووود دارد. ا هووا شکسووت

 متأسفانه که کرد برداشت چنین توان می ،دیگر بیانی به ؛(McGrath, 1999)نشده است  یحتشر

 کارآفرینانوه  هوای  شکسوت  و خطاها از یادگیری چگونگی به شفا  و نگرکل مند،نظام نگاهی

 رویکردهوای  کارآفرینانوه،  هوای فعالیت و وقایع مطالعة برای. است گرفته قرار توجه مورد کمتر

 پیودایش  زمینوة  کارآفرینوان،  شوناختی  و شخصیتی های ویوگی یل( از قب2981 یاسی،)ال مختلفی

 ینووانکارآفر ییجووو فرصووت ،(Schumpeter, 1934) ینوووآور یووتظرف ینانووه،کارآفر کوونش

) Shane and Venkataraman, 2000( ینوودگراییو فرا (Bygrave, 1989)  و هووابووا قووو 

، (2333) 2برازیول و هربور   شوامل   یگوری د یشومندان خاص خود مطرح اسوت. اند  های ضعف

اند  کرده تالش (Timmons, 1999; Timmons and Spinelli, 2007)تیمونز و  (1559) 1شین

 نگواه  کوارگیری بوا وجوود بوه    یول ؛و در  کنند ییرا شناسا ینانهکارآفر یعوقا یندیاز نگاه فرا

 ایون  هوای  ظرفیوت  تموامی  از درسوتی  بوه  تواکنون  متأسوفانه  کارآفرینی، های پووهش در فرایندی

 اسوتفاده  هوا  شکسوت  از کارآفرینان یادگیری در خصوص به و کارآفرینان یادگیری در رویکرد

 .است نشده

 ینانوه کارآفر یهوا  شکسوت  یو اجتمواع  یموال  ی،عوااف  هوای  ینههز یزانتوجه به باالبودن م با

(Singh, Corner and Pavlovich, 2007) بر مطالعة  یمبن (2383)بایگریو  یشنهادو عطف به پ

 خطاهوای  و هوا  شکسوت  مطالعوة  بوا  کوه  رسود یبوه نظور مو    ینودی فرا یکردبا رو ینیکارآفر یعوقا

 موضوع از ارزشمندی زوایای است، فرایندی نگاه با کارآفرینانه وقایع از نوعی که ،کارآفرینانه

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

 اسوت   کودام  کارآفرینانوه  های شکست و خطاها از یادگیری برای مناس  فرایندی چهارچوب

 و مرابوول چووه خطاهووا و هوواشکسووت از کارآفرینووان یووادگیری چهووارچوب ،دیگوور بیووانی بووه

 دارد  هایی ویوگی

 یوادگیری،  قالو   در نظر مورد مسئلة با مرتبط پووهشی پیشینة ابتدا دغدغه این به پاسخ برای

 بوا  سپس شد؛ بازنگری شکست از کارآفرینان یادگیری چگونگی و چیستی همچنین و شکست

 چهوارچوب  برگزیوده  کارآفرینوان  بوا  عمیوق  مصواببة  انجوام  و روایتوی  تحقیق روش از استفاده

 ایون  شناسوایی  بوا  توا  شود  سوعی  ،تحقیوق  این در. شد ارائه و شناسایی ها آن شکست از یادگیری

 بوه  نسوبت  کارآفرینوان  نگاه نوع تغییر برای الزم فکری بستر و زمینه آن اجرای و ترسیم فرایند،

 از جلووگیری  و شکسوت  بوا  مواجهوه  صوحیح  شویوة  در  شکست، از اجتناب برای ها شکست

 .شود ایجاد آینده در مشابه هایشکست وقوع

 

 قیتحق نهیشیپ و ینظر یمبان
 گیورد؛  موی  شوکل  خطوا  و آزمون اساس بر کارآفرینی فرایند فرصت خلق نوظهور دیدگاه اساس بر

 را ارزشومندی  بسوتر  و زمینوه  هوا،  آن از یادگیری نحوة و ها شکست تحمل چگونگی در  بنابراین

 اور مشابه . بهآورد می فراهم ای مخااره و جدید کارآفرینانة های پدیده عمیق و مناس  در  برای

 یهوا نقشو  از فرصوت  یبوردار بوا شکسوت در بهوره    یوارویی معتقد است که رو (1554) 2واتیسسارا

 در چوه  و( یچوه در سوطح خورد )سوطح فورد      ینانکارآفر یبعد یهایتدر موفق یتگرو هدا یدیکل

هوا  باورنود کوه شکسوت    ینبر ا یزن یگرید. پووهشگران دکن می ایفا( اقتصاد کل)سطح  کالن سطح

 یهوا یوت افوراد در فعال  یوت موفق در موثرر  و کارآمود  هوای  یوادگیری  گیوری  شوکل تواننود باعو    یم

 (.(Minniti and Bygrave, 2001; Shepherd, 2003 شود ینانهکارآفر

  یبوودن، نواتوان  نواموفق  ی،ا بوه خواسوته   یدنشودن، نرسو  مغلووب  یدر لغت بوه معنوا   1شکست

 در  ینوواتوان یوولبووه دل یاهوودا  مطلوووب و ورشکسووتگ یووابووه هوود   یدننرسوو یفووه،در انجووام وظ

باورنود   یون پووهشگران بر ا بیشتر ،از شکست یادگیری یمطالعات ةاست. در بوز یونپرداخت د

                                                      
1. Sarasvathy 
2. Failure 
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 بوه   ینوان کارآفر نرسویدن ، بلکوه شکسوت را   یسوت وکوار ن  شکسوت انحوالل کسو    که منظور از 

 دکننوویموو تعریووفوکووار  کسوو  یریتموود یووا یانوودازشووده در زمووان راهیووینتع یشاهوودا  از پوو

(Cannon and Edmondson, 2001, 2005; Sitkin, 1992 ). 

 خاارسووپردنبووه و کووردندر  صووور  بووه( 2985) دهخوودا لغووت فرهنوو  در یووادگرفتن

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

 ینود فرا یسوتماتیو، مطالعوة س  یوق از ار یددر لغت به صور  کس  دانش جد 2یادگیری. است

 شده است.  یفتعر یا از تجرب یرفتار ناش ییرو تغ یدمهار  جد یاکس  دانش 

 یوادگیری باورنود کوه    یون بر ا (2318) نوآرگریس و شوکارها  ها و کس  قلمرو سازمان در

اول بوه   نووع : داردمختلوف   نووع دو  معمووالا کوه   و اصالح خطا یصتشخ یندست از فراا عبار 

و  هوا  یاسوت ضمن بفو  س  یباصل از بل مسائل و مشکال  جار یها ها و آموزه کس  درس

 یهوا  هوا و آمووزه   نووع دوم کسو  درس   یادگیریکه  یوکار اشاره دارد؛ در بال اهدا  کس 

 یو اهوودا  اساسوو هووا یاسووتهووا، هنجارهووا، س در نظووام ارزش یباصوول از تحووول و دگرگووون 

 . شود یوکار گفته م کس 

 باصوول  یهووا هووا و آموووزه کسوو  درس یهووا بوورا تووالش انسووان بووه 1از شکسووت یووادگیری

، یسوت و اصوالح خطوا محودود ن    یصبه تشخ فقط یندفرا ین. اشود می گفته خود های شکستاز 

 اسوت مشوکل   یجواد ا یاساسو  یهوا یشوه و ر یول دال یدنبوه چوالش کشو    و شناسوایی  پوی  دربلکه 

(Caemeli, 2007). 

"یادگیریسفر " یو یددر  شکست با د یتاهم بر (2333) 9کاردن و مو گرث
 یدتأک 4

 را خود توانایی افراد آن در که است معنابخشی فرایندباصل  یادگیری ،نوع نگاه یندارند. در ا

 مسوئله  چرایوی  در  و کوردن عمول  دانستن، شامل متفاو  رفتاری ارائة و پیشین رفتار تغییر در

بوه   (2384) دفوت و ویوو  بواال،   یحا . بوا توجوه بوه توضو    (Mumford, 1995) دهندمی توسعه

                                                      
1. Learning 
2. Learning from Failure 
3  . Cardon and McGrath      
4. Learning journey 
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 ،2جوو و جسوت  یو شوامل سوه گوام اساسو     هوا  یدهبه پد یمعنابخش ینداز فرا یکه بخش -یادگیری

 اند. توجه کرده -است 9یادگیریو  1تفسیر

 

 

 

 

 

 ویک و دفت دیدگاه از یادگیری برای وقایع به معنابخشی فرایند. 1شکل 

(Daft and Weick, 1984) 

 

 وقایع شناسایی برای محیط از ها داده پردازش و کس  معنای به جووجست ها آن دیدگاه از

 آن در که است ای مربله تفسیر. دارد بستگی ها آن به سازمان بقای که است مهمی های مقوله و

 کونش  انتخواب  موجو   و بخشود  موی  معنوا  دسترس در هایداده به و شده عمل وارد انسان ذهن

 تفسویر  اسواس  بور  جدیود  کونش  یوا  پاسوخ  ایجواد  نیازمنود  یوادگیری  ،نهایت در. شودمی خاصی

 در شوناختی  هوای  نظریوه  سوازی  پیاده فرایند یادگیری ،دیگر بیانی به ؛است شدهکس  ااالعا 

 .است عمل عرصة

شکسوت   یامودهای و پ هوا  یشوه است که در آن افوراد در موورد ر   یا شکست مربله تحلیل

از  یوادگیری است کوه   ینکته ضرور ین. توجه به انشینند یبه بح  م یکدیگرو با  اندیشند یم

کورده باشوند. در    یاو  یخووب  مربله را بوه  ینکه افراد ا دهد یرخ م یشکست فقط در صورت

و  انود هدکور  مطورح از شکسوت   یوادگیری  یبورا  یاسه مربلوه  یندیدو محقق فرا ینا ،یتنها

از شکسوت غلبوه    یوادگیری بور موانوع    تواننود میموصو   یندفرا یها با انمعتقدند که سازما

 کنند. 

 

 

                                                      
1. Scanning 
2. Interpretation 
3. Learning 

 جووجست

-آوری داده)جمع

 ها(

 تفسیر

 ها()معنابخشی به داده

 یادگیری

 عمل( ة)مربل
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 (5002) ادمانسونو  کنون پیشنهادی ارچوبهچ .1جدول 

 
 سازمانی شکست از یادگیری در کلیدی فرایندهای

 2شکست تحلیل 1شکست تشخیص
 آگاهانه آزمایش فضای ایجاد

 3جدید های ایده و افکار
 سبب   پیچیده هایسیستم فنی موانع

 هبای  شکست که شوند می
 بمانند مبهم کوچک

 و هببببا مهببببار  نبببببود
 برای نیاز مورد های تکنیک
 شکست از گرفتندرس

 طراحبی  ببرای  الزم دانش نبود
 اندوزیتجربه و آزمایش فضای

 شناسبایی  ببه  نکردن توجه اجتماعی موانع
احتمال  یلبه دل هاشکست

عز  نفس فرد و  یفتضع
و  یبز گر یسبازمان  فرهنگ

 اجتناب از قبول شکست

 ناکببارا گروهببی فراینبدهای 
 در محببببدودیت سببببب 
 تحلیل و ها بحث اثربخشی
 دنشو می ها شکست

 یممکبن اسبت ببرا    هاشرکت
 ای یمبه شکست جر یها تجربه

امببر  یببنکببه ا یرنببددر نظببر ب 
از شکسبت   یبادگیری عالقه به 
 دهدمیرا کاهش 

 

 یاقها بور اشوت   از شکست یدربارة نقش آگاه یارچوبهچ 1558در سال  میچل و همکارانش

 ینوان ها معتقدند که در  و فهوم کارآفر اند. آن وکار ارائه کرده کس  یجادو ا ییجو به فرصت

 یا گیری پی به ها آن تمایل و اشتیاق بر کارآفرینی هایفعالیت جریان در موجود هایاز شکست

 ،هوا  آن پیشونهادی  چهوارچوب  در. دارد تأریر وکار کس  تأسیس و ییجو فرصت کردن متوقف

 یسدر قالو  سوه مقولوه شوامل تجربوة تأسو       4جدیود  فعالیت به اشتیاق یا ای مبادله ذهنیت مفهوم

 در موفقیووت شووانس ،6وکووار کسوو  تأسوویس دربووارة گیووری تصوومیم تخصووص ،5وکووار کسوو 

سوه مقولوة    ینبو  یوی افزا و هوم  ییهمسوو  یجواد ا یقشده است. از ار یانب 1ای مخااره وکار کس 

 . گیردیشکل م یامخااره یوکارها کس  یستأس یزةو انگ یاقموصو ، اشت

 کوه  افورادی . دارد وجوود  نگواه  نوع دو هایشان شکست از کارآفرینان تفسیر و تعبیر باب در

 ایون  معمووالا  کوه ) شوود  می محسوب مهار  و هنر یو خطا و شکست از اجتناب کنند می فکر

 در معتقدنود  کوه  هسوتند  افورادی  دوم گروه ؛(دارند 8شکست از گریز و فرار گرایش افراد گونه

 سوایر  اریوق  از یوا  رابتی به که است نهفته ارزشمندی های عبر  و ها درس خطاها و ها شکست

                                                      
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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 محسوب پسندیده عملی لزوماا ها شکست از دوری و گریز بنابراین شوند؛ نمی باصل راهکارها

 . شود نمی
 

 

 

 

 

 

 (Mitchell, Mitchell, & Smith, 2008) همکارانش و میچل ییشنهادپ ارچوبهچ. 5شکل 
 

خوود درس   یوا  نودر  از تجرب هوا بوه  که شورکت  کنندیم یانب (1555) بامارد و استاربا 

. بوه اوور   یابندتوانند به آن دست یم ،باشند یادگیریاگر به دنبال  یرانهرچند که مد ؛یرندگ یم

 پوس  ؛صوحبت کننود   یگوران ها و اشتباها  خود با دندارند در مورد شکست یلیافراد تما ،یکل

 در کوه  انود کورده  توالش  (1555کنون و ادماندسون ) دهد.یرخ نم یسادگبه یادگیرینوع  این

کننوود تووا  ییشناسووا یو اجتموواع یفنوو یوووهووا موانووع را بووه تفک شکسووت ادارة و پیوودایش فراینوود

 د.شو یگیریانتخاب و پ یتر تر و هوشمندانه آگاهانه یراهکارها

  

 قیتحق یشناسروش

 یبورا  رفتوارمحور  مصواببة  ابوزار از  گیریبهره با روایتی قیاز روش تحق ،یفیک پووهش این در

 افوراد  با یمتعدد هایمصاببه منظور نیا یبرا .است شده استفاده نانیکارآفر ا یتجرب یکاووا

 موه ین مصواببة  هایپرسشاستخراج  برای .انجام گرفت هاآن همکاران سایر و شرکا ،نظر مورد

 هوای چهوارچوب و  کارآفرینانوه  واقعوة  یو یعموم ابعاد مقولةدو  یقاز تلف یقعم و افتهی ساختار

 اسوتفاده  5W1H (Jang and Woo, 2005)و   STAR  (Kessler, 2006)رینظ مصاببه متداول

خوود را   وکار کس  شکست سرگذشت که شدمنظور ابتدا از فرد درخواست  نیبدشده است. 

 اساسوی  هوای جنبوه  دربوارة بوودن ااالعوا    از کامل ینانبصول اام برایدر ادامه  و کند بازگو

 بوه  ؛اسوتفاده شود   کنندهلیو تکم راهنما چهارچوب برایمصاببه  هایپرسش از ،شکست واقعه

مووارد   از شکسوت  کردنتجربه چگونگی تشریح هنگام درمصاببه  مورد نمونةاگر  گرید یانیب

 شکست تشخیص

 تأسیس و جویی فرصت
 جدید کار و کسب

 فعالیت یا ایمبادله ذهنیت
 جدید
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خواسوته   یاز و هوا پرسوش  یون بوا اسوتفاده از ا   ،کورد می فراموش را موردیمندرج در پرسشنامه 

 . کندکه بح  را کامل شد  یم

 هوای در بخوش  وکوار  کسو  بوداقل دو   انودازی راه تجربوة  دارای 2کارکشوتة  کارآفرینان

روش انتخواب   بوه موورد اسوتفاده    آمواری  نمونة. ندابوده تحقیق آماری جامعةمختلف صنعت 

 وکوار  کس عمر  ةچرخمتعدد در  یهاشکست تجربةداشتن  هایشاخص اساس برهدفمند و 

. دانو  شوده  دهبرگزی شیخو وکار کس  عرصةدر  تیبه موفق یابیدست و شکست بر غلبه ،خود

 یعنوی  ؛اسوت  بووده  یاشوباع نظور   مربلوة به  دنیرس یمبنا بر مطالعه این دربجم نمونه  تعیین

 همراه به هاروایت در جدیدی معنای و پیام دیگری نمونة شدناضافه آن از پس که ایمربله

 هوای یافتوه  بهو دهم  نهم نمونةمصاببه با  نتای  هک شد مشاهده ،پووهش این در. باشد هنداشت

 و شود محقوق   ینظور  اشوباع  مربلوة  یجهمنجر شد و در نت یشینپ هاینمونه با مشابه و تکراری

 تحلیول  برای. است گرفته صور  یروش کدگذار باها داده یلتحل .یافت خاتمه گیرینمونه

 یوق )تلف یوه رانو گوذاری کود (، شوواهد )استخراج  اولیه گذاریکد شامل اصلی گام سه هاداده

 انجوام ( هوا مثلفوه  ینبو  یونود و پ یوق )تلف هوا مقولوه  شناسوایی (، هوا مثلفه ییشناسا یاموارد مشابه 

 .است شده

 یابوزار گوردآور   منود نظام یاراب که ابتدا با است شده تالش تحقیق روایی تقویت برای

مصواببه( و   هوای چهوارچوب و  کارآفرینانوه  واقعوة  یعمووم  ابعواد  مقولوة دو  یقااالعا  )تلف

 در. شوود باصول   نظر مورد روایی آن تکمیل و اصالح برایخبرگان  نظر از استفاده همچنین

 روایوی بوه   الزم ا اصوالب  اعمالو  مقدماتی مصاببةدر  اولیه نامةپرسشآزمودن  با زین ادامه

هوا  از موتن مصواببه   یود مف یهوا داده یپس از انجام مصواببه تموام   ینهمچن شد؛ توجه یقتحق

 یول تکم بورای تا نظور خوود را    گرفتقرار  گانشوندمصاببه یاردر اخت دوبارهو  شد استخراج

 نظوری  اشوباع  مربلوة بوه   یدنرسو  یوق از ار زین پووهش ینا یاییدهند. تحقق پا ارائه ها تیروا

 نتوای   نیز جدید هاینمونه با پووهش تکرار شد داده نشان که معنا بدین ؛تاس گرفته صور 

 .انجامید خواهد پیشین مشابه
 

 

 

 
 

                                                      
1. Habitual entrepreneurs 
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 هاافتهی
انتخاب  آماری نمونة برایکارکشته  ینکارآفر ده موصو ، یارهایبر اساس مع پووهش این در

و  ندبود برخوردارباالتر  و یدر سطح کارشناس یدانشگاه یال از تحص یافراد همگ ینشدند. ا

 تبع به و گوناگون تجربیا  به دستیابی برای ،ضمن در. داشتند کارآفرینی سابقةبداقل ده سال 

 از. شووند  انتخاب گوناگونی صنایع از هاشرکت این که است شده سعی هایافته بیشتر اعتبار آن

 در شورکت  دو خودرو، صنعت در شرکت سه ااالعا ، فناوری بخش در شرکت دو میان این

 ویدئو و راهسازی و عمران فوالد، بخش در دیگر شرکت سه و اتوماسیون و الکترونیو بخش

 .اندداشته فعالیت رسانه

 کوه  دارنود  سعی خویش تجربة یتدر زمان روا افراد که شد دیده ،هامصاببه زمان انجام در

 کننود  بیان را شکستاز  باصل هاییبتمشکال  و مص و سپس یحرا تشر دخو شکست یلدال

 انوودازیراه یووا یشووینپ وکووار کسوو  ادامووة ومشووکال   بوورآموودن  فووائق یچگووونگ یووتو در نها

 .دهند شرحرا  خود دیجد وکار کس 

را  هوا  وایوت ر در نهفتوه  عیوقاکه  یمبر آن شد یفرایند یدگاهبا توجه به د یزاساس و ن ینا بر

 :کنیم بندیابقه یرز یدر قال  چهار بخش اصل

 شکست های ریشه. 2

 شکست پیامدهای. 1

 دهیبرگز اقداما . 9

 هاآموخته. 4

 ایون  ناخودآگاه دخو شکست داستان کردنیتدر هنگام روا بررسی مورد ینانکارآفر بیشتر

 را هایشوان یوت روا یمنطوق ذهنو   نیو ا اساس بر و ندداشت خود ذهنی دهینساما در را بندیبخش

از  یوز موا ن  موضووع  پیشوینة و  یمنطقو  فراینود آن با  یهماهنگ یزاساس و ن ین. بر همدادند ساختار

 .یمکرد استفاده کردیرو اینگاه  نوع ینهم

توا   شد، نگارش 2قال  جدول  درشده ضبط یصوت یلفا یاز رو هامصاببه کامل متن ،ابتدا

 یا نمونوه  .شودفراهم  گذاریکد برای الزم شرایطااالعا   یبر مستندساز عالوه یقار یناز ا

 شده است. ارائه 1در جدول  ها تیروا نیاز ا
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 (1 نمونة مصاحبة از قسمتی) هاروایت از اینمونه .5جدول 
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م
 

 شواهد شناسایی هاروایت

 بندیدسته
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ش

 

مد
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ت
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ت
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1 

 خبوب  خیلی کارها ابتدا یم،را گرفت یهعسلو پروژةکه  مانیز
 تزریب  باره دولبت  یکبه  48که در سال ینتا ا رفت،می پیش
  صبور   ،زمبان  ایبن  در. کبرد  متوقبف  را عسبلویه  ببه  پول

 شبده ببود  یبل مربوط به اقبداما  تکم که  راما  هایوضعیت
 یببرا  ایکارفرما بودجبه  یراز ؛کردیو امضا نم تأیید کارفرما
 نببود  دلیبل ببه   یجبه نداشت. در نت یاربه ما در اخت یصتخص
تبوان   وپبروژه متوقبف    یا مصالح عمل یدخر یبرا بودجه
 .شد سل  ما از کار ادامة
مهبم  شبراییی  چنبین  در کبه  بود نیا میدیکه ما فهم یزیچ

از  یریجلبوگ  یببرا  تواننبد مبی  پیمانکباران  کبه  کاری ترین
خود را باال  پذیریانعیافاست که  ینشکست انجام دهند ا

کنند تا بتوانند تبا زمبان    یدارا پ هاهزینه کاهشتوان  و ببرند
 .یاورندپولشان دوام ب یافتدر

 در تغییر
 دولت های یاستس

 
 نشدن وصول

 میالبا 
 موقع به دنینرس

 بودجه
 
 

 افزایش
 پذیری انعیاف
 هاهزینه کاهش

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

شوواهد   ییهمان شناسا یا یهاول یگذار کد ،تحلیل گام نخستین در :یگذارکد اول گام

 یهوا  یشوه ر یبورا  مجوزا  جودول  4در قال   ویتفک به امر نیا. رفتیانجام پذ هااز متن مصاببه

 صوور  باصول از شکسوت    یهوا  آموختوه و  دهیو اقوداما  برگز شکسوت،   یامدهایشکست، پ

آورده  9 جودول شکسوت در   یامدهایپ به مربوط هیاول یگذارکداز  یا نمونه ،در ادامه .گرفت

 شده است.
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 شواهد( یی)شناسا شکست یامدهایمربوط به پ اولیه گذاریکد. 3 جدول
 شمارة
 نمونه

 شکست پیامدهای

 مالی فشارهای .1 1

 شخصی اموال فروش .5
 روانی و روحی فشارهای .3

 جسمی مشکال  .8
 سرمایه همة دادندستاز .6 زیاد مالی زیان .2 5
 انرژی و زمان رفتن هدر .7 3

 شرکت عملکرد کاهش .4

 مالی فشارهای .9

 روانی و روحی فشارهای .10

 خانوادگی مشکال  .11

 مالی سن ین زیان .15 8
 روحی فشارهای .13

 اجتماعی و خانوادگی مشکال  .18

 انرژی و زمان رفتن هدر .12
 روانی و روحی مشکال  .16 2

 انرژی و زمان رفتن هدر .17
 مالی فشارهای .14
 زیاد بدهی .19

 خانواده به روحی فشار انتقال .51 روحی فشارهای و عصبانیت ناراحتی، .50 6
 عصبی فشارهای و استرس .55 7

 روحی و جسمی مشکال  .53
 خیا و آزمون هزینة .58

 مالی فشارهای .52 4
 روحی فشار .56

 انرژی و زمان رفتن هدر .57

 سرمایه تمام دادندستاز .54 9
 روحی شدید فشار .59

 جسمی مشکال  .30

 شرکت انحالل .31
 سرمایه تمام دادندستاز .35 10

 زندگی هایزمان بهترین از سال چند اتالف .33
 هارفاقت شدنخراب .38

 

 

 یناشو  یهوا  و آموخته دهیبرگز اقداما شکست  یهاشهیر یبراو جدول فوق  تیفعال مشابه

 دربوارة شوده  ییشناسوا  شوواهد  تعداد اساس نیبر ا .شد انجام جداگانه صور  به زیاز شکست ن

 و مووورد 13 دهیوومووورد، اقووداما  برگز 94شکسووت  یاموودهایمووورد، پ 64شکسووت  یهوواشووهیر

 .استمورد  65 زین ها آموخته

شود و بوا    بنودی دسته مشابه موارد رانویه گذاریکد برای بعد،گام  در: یگذار کد دوم گام

 گوذاری کود  مطالو   دنبواوالنی به توجه با. شد شناساییمرتبط  یها مثلفه ی،بذ  موارد تکرار

 :شودیم ارائه 4قال  جدول  درشکست  یامدهایپمرتبط با  یهامثلفه ییشناسااز  ای نمونه رانویه
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 (هالفهؤم یی)شناسا شکست یامدهایپ -یهثانو یاز کدگذار یایه نمونه. 8 جدول

 آن هایشکست و مصداق یامدهایمرتبط با پ یهامؤلفه ییشناسا جدول

 موارد هامؤلفه ردیف

، 58، 19، 14، 15، 9، 4، 6، 2، 5، 1 بدهی ایجاد و سرمایه رفتن بین از مالی، فشارهای 1

52 ،54 ،31 ،35 

 59 ،56، 53، 55، 50، 16، 13، 10، 3 روانی و روحی مشکال  5

 30، 53، 8 و ... یقلب یها بیماری استرس، یرنظ یجسم مشکال  3

 38، 51، 18، 11 فرد آبروی و اعتبار رفتن بین از ،اجتماعی-خانوادگی مشکال  8

 33، 57، 17، 12، 7 یاربس انرژی و زمان رفتن هدر 2

 

 ههمرا اهمثلفه ینالزم ب یبا ترک ،هامقوله شناسایی برای گام سومین در: یگذار کد سوم گام

کوه در   شود و مطورح   ییمورتبط بوا موضووع شناسوا     هایمقوله روش این به و آمد عمل به بخشیمعنا با

 هوای موختوه آو  دهیو برگز اقوداما  شکست،  هایریشه یبرا روش نیهم. است مشاهده قابل 5جدول 

 .است هشد ارائهو  ییمرتبط با هر دسته شناسا هایمقوله واستفاده شده  یزباصل از شکست ن

 بخش هربا  مرتبط یهامقوله ییشناسا .2جدول 

 هاآموخته دهیبرگز اقدامات شکست یامدهایپ شکست یهاشهیر

دانببش، تجربببه و  در ضببعف. 1
 وکار کس  یها مهار 

 1یابیبازار ضعف. 5

 نامناس  شراکت. 3

 یهبباراه نکببردن ینببیب شیپبب. 8
 نی زیجا

 مالی مشکال . 2

 خیا بر اصرار. 6

 طیمحبببب بببببودن نامسبببباعد. 7
 وکار کس 

 اقتصادی مشکال . 1

 و روحببی مشببکال . 5
 روانی

 مشکال . 3

 مشکال  فیزیولوژیک .8
 اجتماعی

 مشکل یرشو پذ یصتشخ. 1

 دالیل تشخیص یبرا تالش. 5
 مشکل هایریشه و

 و خیبا  اصالح برای تالش. 3
 شکست از جلوگیری

 شببدنتبببدیل از جلببوگیری. 8
 بحران به شکست

 از جلببوگیری بببرای تبالش . 2
 آینده در خیا تکرار

 شتریب دقت و اطیاحت. 1

 فرا گرفتن اصول شراکت. 5
کسبببب  دانببببش، تجربببببه و . 3

 یدارتباطا  جد
 ینانهکارآفر های مهار  یشافزا. 8
 وکار کس  روش ییرتغ. 8
 یهبا و راه یوهاسبنار  ینیبیشپ. 2

 در هر پروژه ی زینجا

 

 ،نبوود  صوادق  همزمانبه صور   ها نمونه یتمام دربارةفوق  موارد همة کهذکر است  انیشا

 تجربوه  را فووق  پیامودهای  از برخوی خواص خوود،    یطو شرا هایوگیمتناس  با و نمونهبلکه هر 

                                                      
 های مهار  و تجربه دانش، در ضعف مجموعة زیر باید را بازاریابی ضعف و مالی تأمینمشکال   ی،به لحاظ نظر البته 2.

 . یممجزا و مستقل قرار داد ای را در  دسته هاآن باال فراوانی و زیاد اهمیت دلیل به ولی کردیممی بندی ابقه کارآفرینی
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 موورد  هوای نمونوه  بور  باکم معانی یفضا ندیابر یشنهادیپ یها مقوله ،گرید یانیب به ؛است کرده

 متفاو  است. کامالا نیز پیامدها این بروز ضعف و شد . اندبوده مصاببه

 باصول  هوای آموخته بررسی به مدل تشکل و کدگذاری نحوةدر  بهتر از  یبرا ،ادامه در

 .پرداخت خواهیم کارآفرینان هایروایت در آن مصادیق از برخی و شکست از

 تکورار  از جلووگیری  و شکسوت  هایریشه اصالح و تشخیص بهاساس  دراز شکست  یادگیری

 و بیشوتر  دقت پذیری،ریسو کاهش شدن، ترمحتاط. شودمی معطو  آینده در شکستی چنین

 بررسوی  موورد  ینوان کارآفر هوای آموختوه  تورین مهم از آتی مشکال  تردقیق بینیپیش در سعی

 :است گفته چنین اول نمونةمثال  برای ؛است

 پوذیرش  در بیشتر دقت و ما شدن ترمحتاط سب  تجربه این که گفت توانمی کلی اور به"
 بور  بعودی  هوای پوروهه  در شورایطی  چنوین  بینوی پویش  بوا  موا  پوس  است؛ شده پیمانکاری شرایط
 هوا هزینه صور  پرداخت در تأخیر ایجاد صور  در کارفرما جریمة برای بندهایی کردن اضافه
 قراردادهووای در کارفرمووا قصووور صووور  در قوورارداد خاتمووة یووا فسووخ امکووان دادن قوورار نیووز و

 ".یمنمود تأکید خود پیمانکاری
 اسواس  هوا شوراکت  ،مووارد  ایون  بیشوتر  در. اسوت  شوراکت  اصول یادگیری بعدی مهم نکتة

 :اندشده بنا ناکافی اولیةشناخت  یا هایبر اساس دوست یشترو ب است نداشته درستی

 بوا  نفور  دو ،نهایوت  در .بوود  موا  هایتخصص بودنیکسان شراکت در ما اشتباه ترینبزرگ"
 وجوود  یکسوان  دانوش  سطح و تخصص با نفر شش به نیازی اساس در. بود کافی تخصص یو
 "... . است رفاقت از ترعمیق خیلی شراکت. دارد فرق خیلی رفاقت با شراکت بح ... نداشت
 یاربسو  وکار کس  ادارةاست که در  هاییمهار  و ارتبااا  تجربه، دانش، کس  بعد نکتة

 :گویدمی چنین خود روایت در هاشوندهاز مصاببه یکیهستند.  مثرر

 بوه  انسوان  کار همان در که بالی در نرسند، نظر مورد نتیجة به است ممکن کارها از یلیخ"
 پیودا  هوم  زیوادی  ارتبااوا   و شوود می اآشن جدید موضوعا  با ،یابدیم دست تازه های هتجرب
 ".هستند نتیجه خودشان هااین. کندمی

موجوود در عملکوورد   هوای ضوعف  شودن نمایوان  موجو   عملکوردی  هوای شکسوت  ،معمووالا 

 هوای آموختوه  مختلوف  هوای نمونه. آورندمی فراهم نقص رفع برای را زمینة یجهو در نت شوند می

 را خوود  کارآفرینانوة  هوای و بر اساس آن مهوار   کرده کس  خود ناموفق تجربةاز  یگوناگون
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 از بهتور  شوناخت  بوه  یوافتن دسوت : از عبارتنود  آنان هایآموخته تریناز مهم یبرخ .اندداده ارتقا

و  یواقعو  یازهوای ن ییبوازار در شناسوا   یقا تحق یتبه اهم بردنپی هیجانی، هوش افزایش خود،

 اسوتفاده  فشوار،  زیربه توان عملکرد مناس   یابیدست ها،شرکت یتدر موفق مثرر یابینقش بازار

 یوادگیری  پوذیری، مسوئولیت  و تیموی  کار بهبود زمان، از مناس  استفادة گذاری،سرمایه سبد از

 . هاضعف اصالح و مستمر

از  یریجلووگ  یکوه بورا   انود رسویده  نتیجه این به شکست تجربةپس از  یزن هانمونه از برخی

 :مثال برای ؛دهند ییرراه و روش خود را تغ یدبا یآت یها شکست

 اسوتخدام  جوای  بوه  ممکون  بود  توا  اسوت  بهتور  که فهمیدیم ما پیشین هایتجربه به توجهبا "
 پویش  سوپاری بورون  صوور   بوه  را کارهوا  و کنیم استفاده ءجز پیمانکاران از نظر مورد نیروهای
 از و دهویم  خاتموه  قراردادهایمان به قانونی موانع با برخورد بدون توانیممی بالت این در ببریم،
 .بپردازیم نیرو تعدیل به اریق این

 جوای  بوه  مودیریتی  پیموان  قراردادهوای  سومت  بوه  بیشوتر  موا  کوه  شود  سوب   شکسوت  تجربة
 کمتور  مراتو   بوه  نیوز  آن ریسو ولی است کمتر آن سود که هرچند ؛شویم متمایل پیمانکاری
 ".بود خواهد

 در کوه  اسوت  دیگری موارد جمله از نیز مشاور از گرفتنکمو و خبرگان نظر از استفاده

 1 شومارة  نمونوة  المثو  یبورا  ؛شوده اسوت   یوان ب از شکسوت  آموختوه  شوده انجوام  هوای  مصاببه

 :گوید می

 بگوذاریم  ابترام هاتخصص به که گرفتیم درس شکست از ما که بگویم نماتومی ،کلدر "
 کوه  کوردیم  باور و است ضروری و الزم پنهانیا  شناخت برای شدنتخصصی این که بدانیم و
 ".سپرد کاردان به باید را کار
 اقوداما   شکسوت،  پیامودهای  شکست، هایریشه یعنیچهار بخش  بندیجمع با ،یتنها در

 شکسووت از یووادگیری بوورای زیوور ارچوبهووچ شکسووت از باصوول هووایآموختووه و برگزیووده

 .دیآمی دستبه  ایرانی کارکشتة کارآفرینان
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 نانیاز شکست کارآفر یریادگی ارچوبهچ .3شکل

 چوون  عوواملی  بوا  هوا روایوت  واکواوی  بوا  اسوت،  مشوخص  نیوز  فووق  شکل در که اورهمان

کوه مرابول    شوویم موی  مواجوه  کارآفرینان شخصیتی هایگرایش نیز و محیطی هایمحدودیت

 . دهند یقرار م تأریراز شکست را تحت  یادگیری فرایندمختلف 

 

 یریگجهینت و بحث
وکوار بور چهوار    دهد که شکست کس یشان من (1551)سین  و همکارانش پووهش  پووهش

 یزیولوهیوو و ف یشوناخت روان ی،، اجتمواع یموال ابعواد   یعنوی  ینوان کارآفر یزنودگ  یاساسو  ةجنب

البته  ؛شد تأییدوضوح مشاهده و  به هاپووهش آن یها افتهی یزاررگذار خواهد بود. در پووهش ن

بوه   ؛«رفتوه فرصت ازدست ینةهز»عبار  است از  شد مطرحمطالعه  ینکه در ا یگرید مهم نکتة

را  ارور شکسوت  ر بو دادن چند سال از عمر خود ازدست مشخصاا یمورد بررسافراد  یگرعبار  د

 .دانند میآن  یاساس یامدهایاز پ یکی

هوا و   بوه چوالش   ییپاسوخگو  بورای  دهیو برگز اقوداما   دربوارة  (1558)کارملی و شوابرو   

بوال   یون بوا ا  یولو  اسوت؛  نبووده  ینوی بیشها قابل پسازمان یداشتند مشکال  آت یانبها  شکست
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رو هروبو  ینیبیشو قابول پ  یمشکلبا  یرانافتد که مدیاتفاق م یزمان یسازمان یهااز بحران یاریبس

 هوای  واکونش  انتخواب  و بوا  کنندیاتخاذ م ینادرست یما ، تصمیآمادگ نبود یلبه دل یول ندبود

 از بسوویاری شوود مشووخص خوووبی بووه نیووز مطالعووه ایوون در. کننوودمووی بوودتر را اوضوواع نامناسوو ،

انگاشوتن آن   یوده در ناد یسوع  کننود، موی  مشواهده  را خطوا  اولیة هاینشانه که زمانی کارآفرینان

 مشوکل  یو که شودمی سب  مسیر به وابستگی این. ورزندمی اصرار خود خطای بر و کنند می

 تبودیل  ناپوذیر  کنتورل و  یجود  یبحرانو  بوه  یتنها درشده و  دهیچیو پ بزرگ رفته رفته کوچو،

و بر  پذیرفتند میشده اعتقاد داشتند که اگر زودتر اشتباه خود را  یبررس ینانکارآفر بیشتر. شود

 ینهمچنو  شود؛ موی مرات  کمتر به شانیها شکست از ناشی تبعا  ند،کرد نمی پافشاری آن ادامة

 مناسو   مقابلة یبرا یشتریب یآمادگ ،داشتند را یقبل شکست تجربة ینانکه کارآفر یدر موارد

 . ندنمود اتخاذ تریمناس  یما و تصم ندبا شکست داشت

 یبورا  هوا  سازمان شتریب یگآماد کس  از شکست باع  یادگیری دادند نشان نیهمچن ها آن

 ارهوای هکشود، بلکوه را   تأییود امور   این فقطمطالعه نه  ینشود. در ایم یندهآ یهامقابله با بحران

 کسو   بیشوتر،  ابتیواط  چون مواردی قال  در نیز شکست با مقابله برای سازمان آمادگی کس 

 . شدروش مطرح  ییرتغ یزمختلف و ن هایسناریو بینیپیش بیشتر، مهار  و تجربه دانش،

 یالگوو گفوت کوه    دیو اب (2384دفوت و ویوو )   یالگوو بوا   باضر ارچوبهچ مقایسةمنظر  از

بوه   یبخشو را باصول معنا  یریادگیو توجوه کورده و    یریادگیو به  یبه صور  عموم هاآن یشنهادیپ

 یفرایندبا نگاه  به صور  خاص پووهش نیدر ا یشنهادیپ ارچوبهچکه  یبال در داند،یها م داده

 عرصوة ها در  به خطاها و شکست ییگوپاسخ یچگونگتجربه شکست و  از باصل یها یریادگی به

از  یکو ی تووان یبه شکسوت را مو   یبخشمعنا و ریالبته توجه به بعد تفس ؛است کرده توجه وکار کس 

 . شود توجهآن  به دیبا یبعد مطالعا  دردر نظر گرفت که  ها آن یالگو یهاامیپ

 یریادگیو را بر موانوع   تأکید نیشتریکه ب ،(1555کنون و ادماندسون ) یشنهادیپ ارچوبهچ

را به اور عام در نظور گرفتوه    هابلکه سازمان بح  نشده ینیکارآفر یاز شکست دارد، در فضا

 یدو نوع مانع اساس ییشناسا در باضر پووهش با اسیدر ق هاآن پووهش قو  نکتة البته ؛است

 پوووهش  گور ید زیتموا  وجوه . نهفته اسوت  یو موانع اجتماع یموانع فن یعنی از شکست یادگیری

 دهیو به اقداما  برگز وهیوتوجه ( 1558)همکارانش میچل و  ینو همچن ها آن پووهش با باضر

 باصل از شکست است. یهادر مواجهه با شکست و آموخته
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 شنهادهایپ
 ریو ز یشونهادها یپ ،فراینود  نیو موجود در ا یهاتیمحدود و پووهش نیا انجام روش به توجه با

 و سوو  ویاز  نانیکارآفر شکست تجربة از باصل یریادگی دربارة یآگاه سطح شیافزا یبرا

 :شوندیم مطرح گرید یسو از پووهش نیا یها افتهی یریپذمیتعم تیقابل گسترش زین

 یبورا  یعملو  گوام  نینخسوت  پوووهش  نیو شوده در ا ارائوه  ارچوبهو چاعتقاد نگارنودگان،   به

 بعود  گوام  در بوال  نیو بوا ا  ؛اسوت  مرتبط با آن یهامثلفهاز شکست و  یریادگی فرایند ییشناسا

صوور    یگور ید یهوا پوووهش  است الزم یریادگی یالگوبه  ارچوبهچ نیا شدنلیتبد یبرا

منظوور پوس از    یون ا یبورا  .شوود  بیان یتر قیمختلف به صور  دق یهالفهثم نیب روابط تا ردیگ

 هوای آزموون  با را هاریمتغ ینروابط ب توانمی مرتبط هایو استخراج شاخص یرهامتغ یسازیکم

از شکسوت   یریادگیو  توأریر نقش و  که شود می شنهادیپ نیهمچن کرد؛ تأییدو  سنجید یهمبستگ

 .ردیقرار گ توجهمختلف مورد  یها سازمان و نانیکارآفر یبر عملکرد آت

بوه دسوت آموده اسوت، آزموون       یفو یک یپووهشو  قیو ار از الگوو  نیو که ا اآنج ازضمن  در 

 معوادال   همبسوتگی،  هوای )آزموون  کموی  تحقیق هایبا استفاده از روش یشنهادیپ ارچوبهچ

 یضورور  نکته نیا به توجه البته ؛شود یم هیمناس  توص یآمار نمونة ویدر  ...( و یافته ساختار

مختلف  یها بخش در فعال نانیناهمگن شامل کارآفر یها نمونه اساس بر پووهش نیاست که ا

همگن و  یآمار جامعةدر  یمشابه قا یتحق که شود یم شنهادیپ پس ؛صنعت انجام گرفته است

 توا  رد،یو متفواو  صوور  گ   یپووهشو  یهوا  ویخاص صنعت و با استفاده از تکن یهادر بخش

. در کورد  مشوخص  را یشونهاد یپ چهوارچوب  میتعمو  تیو قابل قا یتحق یها افتهی مقایسة با بتوان

از  یو کنترلو  یا واسوطه  گور،  لیتعد یها مقوله ییشناسا برای یلیتکم یها پووهش به ازین ،ضمن

 و تور  قیو بوه صوور  عم   نانیو نوع کارآفر یتیشخص یها شیگرا ،یطیمح یهاتیمحدود لیقب

 .رسدیبه نظر م یضرور یتر افتهی نظام

 آتوی  هوای از وقووع شکسوت   یریاز شکست بور جلووگ   یادگیری تأریربا توجه به  ،یتنها در

 کارآفرینان، شکست هایریشه شناسایی عنوان با مختلفی آموزشی هایکارگاه دشومی پیشنهاد

 هایآموزه و هاآن کنترل چگونگی و شکست پیامدهای شکست، با مقابله هایروش با آشنایی

 ی ترت یننوپا برگزار شود و بد ینانبالقوه و کارآفر ینانکارآفر یباصل از شکست، برا یتجرب

 .یابد یشمواجهه با شکست افزا برایافراد  ینا یدانش و آمادگ ی،سطح آگاه
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