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Abstract
Purpose: Entrepreneurs who fail have different functions. Some grieve and its aftermath
is liberated and entrepreneurial re- emergence, others plunge into their grief and choose
another path. What happens to these entrepreneurs after they fail? Why some of them
can recover and some cannot? This study attempts to refine the studies and develop a
deep understanding of what entrepreneurs experience after failure and analyze the postfailure model for future mapping.
Method: In this research, we used a meta-synthesis as a new approach in qualitative
studies in order to integrate studies on business failure to generate comprehensive and
interpretive findings. First, we present the possible and probable future prospects for the
entrepreneur after experiencing failure. Then, the desired future image of the
entrepreneur after the failure is drawn and its model is written.
Findings: Four related areas in post-failure life including consequences, learning,
recovery and entrepreneurial re-emergence were identified and led to the development of
a post-failure life model. Findings indicate the influence of individual and environmental
factors on the celerity of recovery and quality of learning.
Conclusion: According to the research results, it is necessary to provide the obligatory
training for entrepreneurs in different periods to strengthen the sense-making of the
concept of failure and its recognition as an acceptable event with entrepreneurship, as
well as the development of necessary individual skills to learn about phenomena and
recover from events should be on the agenda of trustees.
Key Words: Entrepreneurial Failure, Life after Failure, Future Imaging and Shaping,
Futures Studies, Desirable Future.
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چکیده
هدف :کارآفرینانی که با شکست مواجه میشوند ،عملکردهای متفاوتی دارند؛ برخی از غم و اندوه و عواقب آن
رهایی یافته و اقدام مجدد کارآفرینانه میکنند ،برخی دیگر در غم فرو رفته و مسیر دیگری را برمیگزینند .چه
اتفاقی برای کارآفرینان ،پس از شکست میافتد؟ در این پژوهش تالش نمودهایم تا اتفاقاتی که کارآفرینان ،پس
از شکست تجربه میکنند را شناسایی و مدل بازیابی ،یادگیری و اقدام مجدد را به منظور نگاشت آینده تدوین
نماییم.
روش :در این پژوهش از روش فراترکیب بهعنوان رویکردی نو در مطالعات کیفی ،برای یکپارچهسازی
مطالعات درخصوص شکست کسب و کار به منظور ایجاد یافتههای جامع و تفسیری استفاده کردهایم .ابتدا
آیندههای ممکن و محتمل پیش روی فرد کارآفرین دارای تجربه شکست را ارائه داده ،سپس تصویر آینده
مطلوب فرد کارآفرین را پس از شکست ترسیم و مدل آن را نگاشتهایم.
یافتهها :چهار حوزه مرتبط با هم در حیات پس از شکست شامل عواقب ،یادگیری ،بازیابی و اقدام مجدد
کارآفرینانه شناسایی و منجر به تدوین مدل حیات پس از شکست شد .یافتهها حاکی از اثرگذاری عوامل فردی
و محیطی در سرعت بازیابی و کیفیت یادگیری است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق شایسته است آموزشهای الزم به کارآفرینان در مقاطع مختلف داده شود
تا درک مفهوم شکست و شناخت آن بهعنوان رخدادی قابل پذیرش همراه کارآفرینی در ایشان تقویت شود.
همچنین توسعه مهارتهای الزم فردی برای یادگیری از پدیدهها و بازیابی از رخدادها در دستور کار متولیان
قرار گیرد.
واژگان کلیدی :شکست کارآفرینی ،حیات پس از شکست ،تصویرپردازی و شکلبخشی آینده ،آیندهپژوهی،
آینده مطلوب.
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 -1مقدمه
ارزش کارآفرینی در توسعه اقتصادی به ایجاد شغل و نوآوری بهخوبی مستند شده است( .کاری
و توریک3252 ،؛ لی و همکاران )3255 ،با این حال ،بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای
جدید شکست میخورند( .هید3228 ،؛ ویکالند و همکاران )3252 ،کارآفرینی مملو از
شکست است (لیو و همکاران )3259 ،و اثرات شکست کسب و کار بر روی فرد کارآفرین،
پیچیده و مسلماً متناقض است .در عین حال ،ممکن است شکست به یک فرصت یادگیری
بالقوه ارزشمند برای کارآفرین سرمایهگذار در یک کسب و کار شکستخورده منجر شود.
(مکگراث )5999 ،با توجه به اهمیت و نقش بسزای کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی و
نیز آمار قابل توجه شکست کارآفرینان در دنیا ،یکی از ضرورتهای بسترهای رشد خالقیت و
کارآفرینی در جامعه ،نقد و تحلیل فرآیند یادشده و شناسایی عوامل موفقیت و شکست آن
است .این نقدها جامعه را بیش از پیش برای ظهور کارآفرینان بالقوه با احتمال موفقیت بیشتر
آماده میکند .به این ترتیب از رشد بیتفاوتی ،پوچگرایی و نگرشهای منفی نسبت به کسب و
کار و حتی فرار مغزها و مهاجرت فیزیکی جلوگیری کرده و همچنین به اثربخشی بیشتر
حمایتهای دولت در این زمینه کمک میکند( .آراستی و غالمی )5839 ،امروزه شاهد نرخ
باالی شکست کسب و کارهای موجود بهویژه کسب و کارهای نوپا بهصورت ضمنی و آشکار
هستیم .براساس آمار اداره کار آمریکا ،حدود 02درصد از بنگاههای نوپا در چهار سال اول
دوره عمر خود شکست میخورند( .کاسنز و همکاران )3253 ،با توجه به برخی از
شاخصهای کارآفرینی در ایران که دیدبان جهانی کارآفرینی ) (GEMدر سال  3251منتشر
کرده ،شاخص کارآفرینی نـوپا  58درصد ،شاخص کارآفرینی تثبیتشده  50درصد و شاخص
ترس از شکست  02درصد (زالی )5890 ،بوده است که مؤید تداوم نیافتن فعالیتهای
کارآفرینانه و ترس از شکست است.
افراد به اشکال مختلفی با وقایع دردناک روبهرو میشوند .بعضی از افراد در مقابل وقایع ناگوار
مقاومت میکنند ،زیرا میتوانند عملکرد مثبتی انجام دهند ،درحالیکه دیگران شکست قابل
توجهی را تجربه میکنند( .شفرد و همکاران )3259 ،چگونه واکنشهای کارآفرینان نسبت به
شکست بر عملکرد سرمایهگذاریهای بعدی آنها اثر میگذارد؟ (یاماکاوا و همکاران)3250 ،
رؤیای شناخت و آگاهی نسبت به آینده ،رؤیایی است که از دیرباز تالش افراد بسیاری را در
طول تاریخ به خود معطوف داشته است .آینده در هر لحظه در حال ساخته شدن است و هیچگاه
نمیایستد .برخی از نویسندگان نقش یادگیری در فرایند تکامل کسب و کار را یکی از
محرکهای اصلی محدودکننده شکست کسب و کار میدانند( .کاسنز و همکاران)3253 ،
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چگونه کارآفرینان شکستخورده از غم و اندوه خود میکاهند؟ چگونه و با چه ساز و کاری
خود را بازیابی کرده ،از شکست میآموزند و اقدام مجدد کارآفرینانه انجام میدهند؟ قطعا
تاکنون بسیار اندک میدانیم .بسیاری از حوادث و رویدادهای آینده قابل پیشبینی و انقیادند.
دخالت انسان در این روند موجبات تغییر و تحوالت مطلوب را ایجاد خواهد کرد .اما در اغلب
موارد اشتغال به زمان حال و تالش برای رفع مشکالت موجود ،مانع از آن میشود که مدیران و
تصمیمگیرندگان به آینده بیندیشند؛ حال آنکه مشکالت کنونی ناشی از عدم شناخت آیندهای
بوده است که اینک «زمان حال» نامیده میشود .در این پژوهش برآنیم تا با مطالعهای عمیق بر
پژوهشهای انجام شده ضمن مرور ادبیات ،توسعه و تدقیق درک و بینش مفاهیم شکست ،دالیل
و اثرات منفی آن و اتفاقات پس از شکست ،آینده ممکن و محتمل را شناسایی و در قالب مدلی
برای بازیابی ،یادگیری و اقدام مجدد کارآفرینانه آینده مطلوبِ پیش روی کارآفرینان دارای
تجربه شکست را بیان نماییم تا بتوان براساس آن سازوکار تأثیر شکست بر کارآفرین و حیات
پس از شکست که منجر به اقدام مجدد کارآفرینانه میشود را تدوین نموده و آینده مطلوب فرد
کارآفرین را ترسیم نماییم .این امر بر فرایند «تصویرسازی از آینده» تاکید و داللت دارد.
تصاویر آینده از ظرفیت تاثیرگذاری بر زندگی و سرنوشت بشری برخوردار میباشند .تصاویر
آینده در هدایت رفتار بشر ،عاملی مهم به شمار میآیند؛ این تصاویر با هدایت رفتار بشر ـ
خواه تنها انطباقی باشد ،خواه کنترلی ـ در شکل گیری آیندة پیش رو نقش دارند(کمیجانی و
همکاران .)5893 ،یکی از مشهورترین تعاریف آیندهپژوهی را وندل بل )  (Wendell Bellارائه
داده است .وی بر این باور است که آیندهپژوهی در پی شناسایی ،ابداع ،ارائه ،آزمون و ارزیابی
آیندههای ممکن و محتمل است تا بر پایه ارزشهای جامعه ،آیندههای مرجّح را انتخاب و برای
پیریزی ساخت مطلوبترین آینده کمک کند( .موسوی و همکاران )5893 ،به عبارت دیگر،
مطالعه و بررسی تصاویر آینده ،تصویرسازی از آینده ،ترویج تصویری خاص از آینده و حمایت
از آن ،و تلفیق دانش و ارزش برای طراحی اقدام اجتماعی بهمنظور تحقق تصویر مطلوب و
پیشگیری از وقوع تصویر نامطلوب ،در کانون اهداف و وظایف آیندهپژوهی و آیندهپژوه قرار
دارد( .کمیجانی و همکاران .)5893 ،به این منظور ،نگاه ریزبینانه و منتقدانهای بر مطالعات این
حوزه خواهیم داشت.
 -2چهارچوب نظری
ماهیت فرآیند کارآفرینی با عدم اطمینان (نایت ،)5935 ،آزمایش (ساراس واسی3225 ،؛ سومر
و همکاران ،)3229 ،شکست (سومر و همکاران )3229 ،و منابع محدود (وینبرگ و لنداستروم،
 )3225توصیف شده است .بنابراین ،تعجبآور نیست که بیشتر طرحهای کارآفرینی به شکست
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میانجامد( .نات و پوسن3221 ،؛ شفرد و هاینی .)3255 ،سینگ ) (Singhو همکاران بیان
میکنند که از دیدگاه شفرد ) (Shepherdشکست رویدادی ناگوار با پیامدهای عمده برای
شرکت است .برونو ) (Brunoو همکاران ( )5999شکست را عدم تداوم کسب و کار ،به دالیل
متعددی از جمله مشکالت قانونی ،اختالف در شراکت ،فوت و تغییر در سود که موجب انتقال
به کسب و کار مشابه میشود ،تعریف میکنند .سینگ ( )3255به نقل از کارتر و اوکن (Carter
) )3226( & Aukenاظهار میکند حداقل چهار گونه از تعاریف برای توضیح صریح و روشن
شکست به کار برده شده است :شکست در برونرفت از یک موقعیت ،ورشکستگی ،انحالل
کسب و کار برای پرهیز از زیان بیشتر ،و عدم تداوم .لوزییر و هالبی ( )3252شکست را زمان
«عدم سوددهی» شرکت تعریف میکنند .بهطور مشابه کلهو و مککلور (Coelho and
) )3221( McClureشکست کسب و کار را «ناتوانی شرکت در بقا» به این معنی که درآمد به
اندازه کافی بیشتر از هزینهها نیست و این امر موجب کاهش جذابیت برای ادامه فعالیت است،
میدانند .دو تعریف اخیر کمی گستردهتر از ورشکستگی است که در آن الزما شرکت باید
ورشکسته شود تا «شکست» شناخته شود( .سینگ )3255 ،تعریف کریزی ))3226( (Cressy
وسیعتر است .او شکست را «سقوط ارزش شرکت به پایینتر از هزینه فرصت ماندن در کسب
و کار» تعریف کرده است .این تعریف به این معناست که وقتی کارآفرین میبیند که چشمانداز
باقی ماندن در کسب و کار بهطور قابل توجهی نسبت به خروج کمتر است آن کسب و کار
جذابیت خود را از دست میدهد .تعریف کریزی تأکید بیشتری بر هزینه فرصت نسبت به
سوددهی دارد .گلدر ) )3222( (Gelderدر تعریف خود عبارت «توقف بهرهبرداری» را بهکار
برده است؛ بنابراین به ایده عدم تداوم (قطع) اشاره میکند .این تعریف ایده «مجبور» بودن به
توقف بهرهبرداری را به دلیل «نبود منابع و یا بحران مالی به شکست مرتبط میکند»( .گلدر،
 )3222سینگ (« )3222قطع کسب و کار» را برای تعریف عملیاتی از شکست کسب و کار
استفاده کرده است ،ولی در رساله خود بیشتر بر نوع عدم تداوم (قطع) که بهعنوان شکست قابل
پذیرش است تأکید دارد« :تعریف ما نه تنها شامل فاکتورهای اقتصادی از قبیل ورشکستگی و
ناتوانی در پرداخت دیون است ،بلکه دیگر عوامل از قبیل درگیریهای تمرد و مشکالت قانونی
و مشکالت شخصی کارآفرین را در بر میگیرد».
لیاو ) (Liaoو همکاران ( )3223تعریف قطع را بهکار بردهاند ،ولی تعریف ایشان خاص
کارآفرینان نوظهور است .نقطه قوت این تعریف در روشن کردن تفاوت قطع و شکست است.
قطع کارآفرینی مفهوم ضمنی وسیعتری نسبت به شکست کارآفرینی دارد .آراستی و غالمی
( )5839بیان میکنند که تمایل بسیاری برای استفاده از دو واژه تعطیلی کسب و کار و شکست
کسب و کار بهجای یکدیگر دیده میشود .اختالط این دو واژه ،این فرض را ایجاد میکند که
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بیشتر صاحبان کسب و کارهایی که تعطیل میشوند ،ناموفق بودهاند .به این ترتیب صاحبان
کسب و کارهای تعطیلشده به «کارآفرینان شکستخورده» مشهور میشوند .درحالیکه دالیل
متعددی برای تعطیلی کسب و کار وجود دارد؛ از فروش موفق یک کسب و کار از یکسو تا
نابودی غیرارادی آن از سوی دیگر( .آراستی و غالمی )5839 ،استوک و بلک برن (Stokes
) )3223( and Blackburnمعتقدند که تعطیلی کسب و کار میتواند درنتیجه عوامل دیگری
مانند بازنشستگی ،بیماری ،فرصتهای جذابتر و فروش سودآور کسب و کار باشد .این در
حالی است که برخی نویسندگان برای این حالتها نیز واژهی «شکست» را به کار میبرند.
(کوپ)3255 ،
میتوان تعاریف شکست را در قالب سه دیدگاه دستهبندی نمود :دیدگاه اول شکست را معادل
تعطیل شدن و انحالل کسب و کار میداند .براساس این تعریف هر کسب و کاری که از ادامه
فعالیت خود دست برداشته و منحل شود ،شکستخورده تلقی میشود .این دیدگاه با انتقادهای
زیادی روبهرو است؛ زیرا براساس این دیدگاه هر کارآفرینی که یک کسب و کار را منحل نماید،
ناموفق قلمداد میشود .درحالیکه دالیل فراوانی از جمله :پایان زمان مأموریت و دستیابی کامل
به اهداف و همچنین مشکالت شخصی ـ مدیریتی برای منحل شدن یک کسب و کار وجود
دارد( .هید )3228 ،دیدگاه دوم تعریف دقیقتری از شکست ارائه داده است و آن را معادل
شکست تجاری میداند .این تعریف به کسب و کاری اشاره میکند که به اهدافش نرسیده و
ورشکست شده و درنتیجه مجبور میشود برخالف تمایل خود از ادامه فعالیت دست کشیده و
به انحالل تن دهد( .سینگ و همکاران )3222 ،شفرد ( )3228نیز اعتقاد دارد شکست
کارآفرینانه زمانی رخ میدهد که درآمدهای سازمان بهشدت کم شده و یا هزینههای آن به
قدری زیاد شود که شرکت ورشکست شده و امکان ادامه فعالیت آن با مالکیت و مدیریت فعلی
وجود نداشته باشد .آخرین دیدگاه ،شکست را لزوما به معنای انحالل کسب و کار تلقی نکرده،
بلکه از شکست بهعنوان دست نیافتن کارآفرینان به اهداف تعیین شده در زمان تأسیس یا
مدیریت کسب و کار خود یاد میکند .برخی مطالعات کلیدی در زمینه درک شکست کارآفرینی
در جدول ( )5ارائه شده است.
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جدول ( )5پیشینه مطالعات کلیدی در زمینه تعاریف شکست کارآفرینی
سال
5998

نویسندگان
گاسکیل ،اوکن و ماننینگ
)(Gaskill, Auken & Manning

5992

مکگراث

5999

کاردون و مکگراث
)(Cardon & McGrath
شفرد ،داگالس و استنلی
)(Shepherd, Douglas & Stanely

3225

کانن و ادمنسون
)(Cannon and Edmondson
شفرد

3222

گلدر

3229

پولیتیس و گابریلسون
)(Politis & Gabrielsson

3252

لوسیر و هالبی
)(Lussier and Halabi

3222

3228

تعریف
نیاز به فروش دارایی یا انحالل برای جلوگیری از زیان
و یا پرداخت به طلبکاران و یا ناتوانی کلی برای کسب
سود از کسب و کار.
خاتمه سرمایهگذاریای که از اهدافش فاصله گرفته
است.
شکست به عنوان یک «سفر آموزشی».
احتمال اینکه یک شرکت بدون نقدینگی و ناتوان در
بازیابی قبل از اینکه ورشکست شود فعالیت خود را
متوقف کند.
انحراف از نتایج مورد انتظار و مطلوب.
زمانی رخ میدهد که کاهش درآمد و یا افزایش
هزینهها به اندازهای است که شرکت با «عدم نقدینگی»
) (insolventمواجه میشود و قادر به جذب
بدهیهای جدید و یا سرمایهگذاری مجدد نیست؛ در
نتیجه نمیتواند تحت مالکیت و مدیریت فعلی ادامه یابد.
فروش یک کسب و کار ،ادغام یا متوقف کردن آن به
دلیل وجود گزینههای بهتر.
انحراف از نتایج مورد انتظار و مورد نظر از جمله
اشتباهات قابل اجتناب و نتایج منفی اجتنابناپذیر
تجربه و ریسکپذیری.
زمانی که شرکت «سودآور نیست».

 -3روششناسی پژوهش
در این پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده است .فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که
اطالعات و یافتههای مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی میکند.
فراترکیب با فراهم کردن نگرشی نظاممند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهشهای کیفی
مختلف به کشف موضوعات و استعارههای جدید و اساسی میپردازد و با این روش ،دانش
فعلی را ارتقا میدهد و دید جامع و گستردهای را در زمینه مسائل به وجود میآورد( .کمیجانی
و همکاران )5893 ،فراترکیب مستلزم این است که پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیقی انجام
دهد و یافتههای پژوهشهای کیفی مرتبط را ترکیب کند .از طریق بررسی یافتههای مقالههای
اصلی پژوهش ،پژوهشگران تعابیری را آشکار و ایجاد میکنند که تصویر جامعتری از پدیده
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مورد بررسی نشان میدهد .فراترکیب مانند نگرش نظاممند ،نتیجهای را حاصل میکند که از
مجموع بخشهایش بزرگتر است( .کمالی )5896 ،روش فراترکیب برای یکپارچهسازی چندین
مطالعه به منظور ایجاد یافتههای جامع و تفسیری صورت میگیرد و بر مطالعات کیفی متمرکز
است .این رویکرد ماهیتاً یک روش نظری نیست و لزوماً ادبیات موضوعی زیادی را درگیر
نمیکند .همچنین عصارهای از تفسیرهای مطالعههای مشابه نیست ،بلکه یکپارچهسازی تفسیر
یافتههای اصلی مطالعات منتخب بهمنظور ایجاد یافتههای جامع و تفسیری و حاکی از فهم
عمیق پژوهشگر در این زمینه است؛ یعنی به جای ارائه خالصه جامعی از یافتهها ،ترکیب
تفسیری از یافتهها ایجاد میکند( .همان) هدف اصلی فراترکیب ارائه یافتههایی است که مفاهیم
و بینش عمیقتری را تولید کنند؛ زیرا پژوهشهای متعدد و موردی به دلیل حرکت در
چارچوبهای ساختاری و رشتهای قادر به ارائه چنین پیشبینیای نیستند و نمیتوانند چنین
بینش عمیق و کاربردیای را ارائه کنند .فراترکیب کیفی است و بهعنوان یک روش مرور
نظاممند برای تجمیع و یکپارچگی نتایج پژوهشهای گوناگون مربوط به یک حوزه خاص
است .نوبلت و هیر ) (Noblit & Hareسه مرحله اصلی انتخاب پژوهشها ،ترکیب پژوهشها و
ارائه ترکیب را برای انجام روش فراترکیب پیشنهاد کردهاند .در مرحله اول ،پژوهشهای مورد
نظر شناسایی شده و موارد مرتبط با موضوع انتخاب میشوند .در مرحله دوم ابتدا مشخص
میشود که مطالعات گردآوری و تعیینشده چگونه با هم مرتبطند؛ سپس مطالعات بر پایه
رویکردی جامع به یکدیگر ترجمه میشوند .بهعالوه ،شباهتها و تفاوتهای هر کدام مشخص
و در نهایت چارچوب جدیدی استخراج میشود که عالوه بر نشان دادن مفهوم اصلی و
تفسیرهای فردی ،یک موضوع جامع را تبیین میکند .در مرحله سوم ،استعاره جدید که همان
چارچوب کشف شده است ،با شکل و توضیحات کامل ارائه میشود( .کمالی)5896 ،
 -4یافتههای پژوهش
 -1-4دالئل شکست

سینگ ( )3255دالئل شکست را در شش گروه دستهبندی کرده است .اولین دلیل شکست ناشی
از مشکالت مالی ،شامل سرمایه ناکافی راهاندازی شرکت ،محدودیتهای نقدینگی و مسائل
مربوط به مدیریت بدهی است .دومین دلیل شکست مشکالت با کارکنان و مشتریان است که
منتهی به شکست سرمایهگذاری میشود .سومین دلیل شکست با مباحث برنامهریزی از جمله
نبود یا ناکافی بودن طرح تجاری ،تحقیقات نارسا و نداشتن اهداف تجاری مشخص مرتبط
است .چهارمین دلیل شکست مرتبط با رهبری است .پنجمین دلیل شکست تمرکز بر محصول یا
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خدمات ارائه شده توسط شرکت بوده و در نهایت عوامل نامطلوب محیط بیرونی برای شرکت
میتواند به شکست منجر گردد .اکانم و ویر ) )3222( (Ekanem & Wyerمعتقدند که سرمایه
ناکافی راهاندازی نتیجه عدم دانش کافی و مشکل گرفتن وام از بانکها و مؤسسات مالی بهدلیل
ندا شتن کسب و کار قبلی ،سود و یا مدارک فعالیت بانکی است .در این شرایط کارآفرین اغلب
بر منابع مالی غیررسمی مانند کمک از فامیل و دوستان ،پسانداز شخصی و یا درآمد حین
تولید تکیه میکند( .اکانم و ویر3222 ،؛ لیاو و همکاران )3223 ،تقاضای دادن اعتبار به مشتری
(عبداله و همکاران ،)3229 ،بدهی بد (همان) و «تصور یک قرض خیلی زود» (برونو و
همکاران )5993 ،از دالیل مالی شکست است .هوگارتی ) )5998( (Hogartyمعتقد است
برآورد کم نیازهای مالی ،نداشتن اهداف مالی مشخص ،برنامه و حسابداری در محل ،نداشتن
برنامه برای پیادهسازی در مشکالت مالی احتمالی و روابط ضعیف با سرمایهگذاران نیز از جمله
دالیل مالی شکست محسوب میشوند .عبداله ( )3229بیان میکند که تجربه و مهارت کم
کارکنان ،داشتن نگرش منفی ،نادرست و فاقد نظم و انظباط بودن ،دالیل شکست سرمایه-
گذاریاند .عالوه بر این هوگارتی ( )5998معتقد است تمایل کارآفرین به «استخدام سریع و
اخراج آرام» بهعنوان مثال عدم توانایی اخراج کارکنانی که برای شرکت مشکلسازند نیز به
شکست کمک میکند .ناتوانی مدیریت تعداد زیاد کارکنان و شکست در استخدام افراد الیق نیز
میتواند بهعنوان دالیل شکست سرمایهگذاری مطرح شود( .احمد )3229 ،عدم تخصص مالک
ـ مدیر بهعنوان مثال ،دانش ناکافی (لیاو و همکاران ،)3223 ،نداشتن آموزش کافی و نداشتن
تجربه و تواناییهای مدیریت (کارتر و اوکن )3226 ،منجر به شکست سرمایهگذاری خواهد
شد .سوریز و لیدون ) )3223( (Sweircz & Lydonمعتقدند که داشتن مهارتهای کاربردی در
زمینههای بازاریابی ،عملیات ،امور مالی ،منابع انسانی و یا مهارتهای شخصی مانند توانایی
شناسایی نقاط ضعف و قوت خود ،توانایی پیشبرد شرکت فراتر از اهداف شخصی ،توانایی
استفاده از کمک و مشاورههای خارجی در زمان مورد نیاز و توانایی در خلق یک شرکت
پایدار به کاهش احتمال شکست کمک میکند .هوگارتی ( )5998به این نتیجه رسیده است که
مشکالت کیفیت محصول و خدمات میتواند یک کسب را برای خروج از بازار تحت فشار قرار
دهد .از جمله عوامل محیط بیرونی مؤثر بر شکست میتوان به «شرایط ضعیف بازار مانند رشد
آرام و اندازه» (زاکاراکیس و همکاران« ،)5999 ،وضعیت کلی اقتصاد» (عبداله و همکاران،
 )3229و «چگونگی صنعت» (استروتمن )3226 ،اشاره کرد .عبداله و همکاران ( )3229نیز
معتقدند که نگرش منفی اجتماعی ،سیاستهای دولت ،تأخیر پرداختهای دولت ،به اشتراک-
گذاری ضعیف اطالعات توسط دولت ،بوروکراسی ،تاکتیکهای غیراخالقی استفادهشده توسط
رقبا ،حضور رقبای بزرگتر و یا خارجی با مزیت مقیاس تولید و حوادث غیرمترقبه همه
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چالشهای محیط خارجی هستند که بهعنوان دلیل شکست شرکت مطرح شدهاند .شناسایی
ریشهها و دالیل این شکستها بهمنظور توانمندسازی و آماده کردن سازمانهای نوپا ،کوچک و
متوسط برای بقا و تعالی ،امری حیاتی است( .محمدی و همکاران )5892 ،شناسایی دالیل مهم
است ،زیرا تعداد باالی شکست کسب و کار تأثیر منفی بر اقتصاد ملی ،نرخ اشتغال دارد؛
همچنین میتواند منجر به پیامدهای منفی برای اشخاص کارآفرین شود( .احمد و سیت)3229 ،
نتایج ادراک دالئل شکست کارآفرینی ،براساس واکاوی ،تجمیع ،ترکیب و در نهایت تفسیر
ادبیات ارائهشده در آثار علمی پژوهشگران برجسته این حوزه ،در قالب جدول ( )3ارائه شده
است.
جدول ( )3دالیل و ریشههای شکست

سال

پژوهشگر

5993

برونو و همکاران

5998

هوگارتی

5999

زاکاراکیس و همکاران

3223

استوکس و بلکبرن
)(Stokes & Blackburn
هاوارد و همکاران
)(Hayward et al
شفرد و ویکلوند
)(Shepherd & Wiklund

3222

اکنام و وبر

3223

لیا و همکاران

3255

سینگ

3226
3226

یافتههای عمده
مباحث طراحی محصول /خدمات  -زمانبندی
ارائه به بازار محصول /خدمات  -تکنیکهای
نامناسب توزیع و فروش  -اتکای بیش از حد
روی نوع خاصی از مشتری.
برآورد کم نیازهای مالی  -نداشتن اهداف مالی
مشخص  -استخدام سریع و اخراج آرام.
عوامل محیط بیرونی مانند شرایط ضعیف بازار،
رشد آرام و اندازه بازار.
سرمایه انسانی  -نداشتن مهارتهای الزم برای
کارآفرینی موفقیتآمیز.
خطای شناختی.
نبود مهارتهای خاصی برای موفقیت و مدیریت
یک شرکت در کارآفرینان.
سرمایه ناکافی  -مشکل گرفتن وام  -تکیه بر منابع
مالی غیر رسمی.
عدم تخصص مالک /مدیر.
مشکالت مالی  -مشکالت با کارکنان  -مباحث
برنامهریزی  -رهبری  -تمرکز بر محصول  -عوامل
بیرونی.

یافتههای فراگیر

ا -مشکالت محصول
 -3مشکالت مالی
 -8مشکالت کارکنان
 -0مشکالت مدیریت
و رهبری
-1مشکالت
برنامهریزی
 -6خطای شناخت

 -2-4هزینههای شکست و تعدیلکنندههای آنها

هزینههای شکست نتایج منفی کسب و کار است که بر کارآفرین تأثیر میگذارد( .شفرد و
همکاران )3253،تأثیرات منفی شکست میتواند به فشار آوردن در سالهای بعد از وقوع
شکست به کارآفرین ادامه دهد (کوپ ،)3255 ،مانع یادگیری کارآفرین از شکست شود (شفرد،
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 )3228و انگیزه کارآفرین را برای ورود دوباره به کسب و کار شخصی کاهش دهد( .شفرد و
همکاران )3229 ،کوپ ( )3255براساس تجربه شرکتکنندگان در پژوهش ،بیان میکند
شکست پدیدهای پیچیده است که میتواند تأثیر جدی و مضر بر جنبههای متعدد زندگی یک
کارآفرین داشته باشد .یافتهها سه حوزه متمایز مالی ،اجتماعی و روانی (عاطفی و انگیزشی) که
در آن شکست دارای تأثیر قابل مالحظهای است را ارائه میدهند.
هزینههای مالی شکست :به اعتقاد کوپ ) )3255( (Copeبرای برخی کارآفرینان هزینههای
مالی شکست ممکن است به صورت بدهی شخصی باشد که تسویه آن چند سال طول بکشد.
شکست به احتمال زیاد تحمیل هزینهای مالی به شکل از دست رفتن یا کاهش درآمد شخصی
کارآفرین است .شفرد و همکاران ( )3228نیز به نتیجه مشابهی رسیدهاند که در صورت شکست
کسب و کار ،کارآفرینان ممکن است هزینههای مالی قابل توجهی را متحمل شوند.
تعدیلکنندههای هزینههای مالی شکست :تعدادی از مطالعات به تعدیلکنندههایی در رابطه بین
شکست کسب و کار و هزینههای مالی ناشیشده اشاره کردهاند .اول ،براساس تئوری نهادی،
هزینههای مالی شکست کسب و کار که برای کارآفرینان رخ میدهد ،ممکن است توسط قواعد
نهادی در محیطی که در آن شکست اتفاق افتاده ،تعدیل شود .بهویژه از نظر قانون ورشکستگی
«کارآفرینمحور» ) (entrepreneur-friendlinessمرتبط با ایشان( .آمور و کامینگ3223 ،؛ فن
و وایت3228 ،؛ لی و همکاران .)3255 ،مکگراث ( )5999گزینههایی عملی همچون
سرمایهگذاریهای پلهای نسبتاً کوچک در سرمایهگذاری را وسیلهای برای مدیریت عدم قطعیت
و کاهش هزینههای منفی شکست پیشنهاد داده است .همانطور که این عدم اطمینانها حل
میشود ،کارآفرین قادر است که سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد( .شفرد )3258 ،دوم،
براساس مطالعه کارآفرینان متخصص ،ساراسواتی ) )3223( (Sarasvathyنشان داد که چگونه
کارآفرینان به دنبال کاهش هزینههای مالی شکست از طریق بهکارگیری «اصل ضرر قابل
تحمل» ) (Affordable loss principleهستند .ضرر قابل تحمل مستلزم این است که
تصمیمگیرندگان برآورد کنند که چه چیزی را ممکن است بتوانند در معرض خطر قرار دهند و
تعیین کنند چه چیزی را مایلند از دست بدهند تا فعالیتی را انجام دهند(Dew et al, 2009) .
هزینههای اجتماعی شکست :شکست میتواند به هزینههای اجتماعی در ارتباط با تأثیر آن بر
روابط شخصی و حرفهای منجر شود .سینگ و همکاران ( )3222به فروپاشی ازدواج و بنبست
ارتباطات در شرایط شکست اشاره کردهاند .کیفیت ارتباطات پس از شکست میتواند به دلیل
ننگ دانستن شکست کاهش یابد( .ستون و کاالهان )5932 ،شفرد و همکاران ( )3253معتقدند
که شکست در کارآفرینان دارای تجربه شکست ،ایجاد حس ننگ میکند.
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تعدیلکنندههای هزینههای اجتماعی شکست :فرهنگ ،نگرش را میسازد .فرهنگها و تفکرات
نهادی مختلف ،نگرشهای متفاوت نسبت به شکست را شکل میدهند .اول ،همانگونه که
پیشتر اشاره شد ،قوانین ورشکستگی در دنیا با توجه به میزان «کارآفرینمحور» بودن متفاوت
است .درحالیکه این قوانین هزینههای مالی شکست را تحت تأثیر قرار میدهند (همانطورکه
در باال بحث شد) ممکن است نگرشهای اجتماعی و هنجارهای مربوط به شکست کسب و کار
را نیز تحت تأثیر قرار دهند( .شفرد )3258 ،اگر قانون ارزش اجتماعی یک عمل را تأیید کند،
آن عمل از لحاظ اجتماعی بیشتر قابل قبول خواهد بود و حتی موجب از بین رفتن تدریجی
هنجارهای مرسوم میشود( .افرت )3226 ،از طرفی ،برخی مطالعات نشان میدهد که هرچه
قانون ،شکست را بیشتر جریمه کند ،احتمال اینکه شکست لکهای ننگ تلقی شود بیشتر است.
دوم ،علیرغم شواهد فوق ،قوانین ورشکستگی باید در زمینه فرهنگی گستردهتر مورد توجه
قرار گیرد؛ زیرا اگر با ارزشها و هنجارهای فرهنگی سازگار نباشد تأثیر آنها بر تصمیمگیری
کارآفرینان ممکن است کاهش یابد( .لی و همکاران .)3222 ،کرکوود ))3222( (Kirkwood
نشان میدهد که واکنش شدید منفی عمومی نسبت به «شکست» مانع شروع مجدد کسب و کار
افرادی است که تجربه شکست کسب و کار دارند .با این حال ،او معتقد است که محدودهای که
در آن شکست لکه ننگ شده است و به همین ترتیب محدودهای که در آن میزان اعتبار
کارآفرین میتواند احیا شود تا حدی تحت تأثیرمحدودهای است که در آن «شکست» میتواند
به شرایط خارجی نسبت داده شود تا به خود کارآفرین.
هزینههای روانی شکست :شفرد و همکاران ( )3253معتقدند که دو هزینه وابسته بههم
روانشناختی مرتبط با تجربه کارآفرینان از شکست کسب و کار وجود دارد :عاطفی و
انگیزشی .تعدادی از احساسات منفی ،از جمله درد ،ندامت ،شرم ،تحقیر ،خشم ،احساس گناه،
همچنین سرزنش و ترس از ناشناختهها به شکست کسب و کارمرتبط شدهاند( .کاردون و مک-
گراث5999 ،؛ کوپ3255 ،؛ شفرد3228 ،؛ سینگ و همکاران )3222 ،شفرد ( )3228بر غم و
اندوه به عنوان یک اصطالح فراگیر توصیفکننده تعدادی از احساسات منفی حاصل از زیان-
های مرتبط با شکست متمرکز شده است .غم و اندوه واکنش منفی عاطفی به از دست دادن یک
کسب و کار ،می تواند عالئم رفتاری ،تجربی و فیزیولوژیکی ایجاد کند .این اثرات عاطفی و
فیزیولوژیکی شکست کسب و کار ممکن است به صورت افسردگی با شدتهای مختلف ظاهر
شود (سینگ و همکاران )3222 ،که به نوبه خود میتواند بر انگیزه افراد تأثیر بگذارد.
درحالیکه تأثیرات مالی ناشی از شکست به وضوح زیانآور است .در کارآفرینان دارای تجربه
شکست درک قوی وجود دارد که عوارض عاطفی سختترین قسمت است( .کوپ)3255 ،
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تعدیلکنندههای هزینههای روانی شکست :تعدادی از مطالعات به بررسی نقش تفاوتهای فردی
در پاسخهای روانشناختی به شکست پرداختهاند .نخست ،آموزش و تجربه ممکن است بر
رابطه بین شکست کسب و کار و هزینههای روانشناختی کارآفرین تأثیر بگذارد( .شفرد،
 )3258کوپ ( )3255دریافت کارآفرینانی که قبالً کسب و کارهای موفقیتآمیز داشتند بیشتر
از کسانی که قبالً کسب و کار موفق نداشتهاند میتوانند خود را از «موانع عاطفی قدرتمند
شکست») (powerful emotional shackles of failureدور نگه دارند .دوم ،با وجود اینکه
تجربه میتواند رابطه بین شکست کسب و کار و هزینههای روانشناختی کارآفرین را تعدیل
کند ،ماهیت این تعدیل ممکن است بسیار پیچیده باشد( .شفرد )3258 ،به عنوان مثال ،با وجود
اینکه تنها یک شکست میتواند به واکنش مقاومتی و انگیزه بیشتر برای غلبه بر ناکامیها (
مکگراث )5999 ،منجر شود ،چندین شکست بدون وجود موفقیت میتواند منتهی به از دست
دادن ایمان و ناتوانی در غلبه بر سختی شود( .برونستین و گولویتزر )5996 ،آکباساران
) (Ucbasaranو همکاران ( ،)3229دریافتند که یک رابطه  Uشکل معکوس بین میزان شکست
تجربهشده و شناسایی فرصتهای کارآفرینانه وجود دارد .آنها معتقدند هنگامی که میزان
شکستها کم است ،کارآفرین انگیزه دارد که سختتر تالش کند؛ بنابراین فرصتهای بیشتری
را شناسایی میکند .با این حال ،بعد از یک نقطه خاص« ،تحمل کردن» ) (Stomachشکست
سختتر شده و انگیزه کارآفرین برای شناسایی فرصتهای آتی کاهش مییابد( .شفرد)3258 ،
نتایج واکاوی ،تجمیع ،ترکیب و در نهایت تفسیر ادبیات ارائهشده در آثار علمی پژوهشگران
برجسته در حوزه هزینههای شکست ،در قالب جدول ( )8ارائه شده است.
جدول( )8هزینههای شکست

تاریخ

پژوهشگر

یافتههای عمده

5936

هریس و ساتون & (Harris
)Sutton

مراسم اختتامیهای که طی آن مردم پشتیبانیهای روانی
خود را تبادل میکنند و میتوانند خویش ،سیستم
اجتماعی و بازخورد اتفاق را اصالح نمایند.

کاردون و مکگراث

دو سبک :گرایش درماندگی :به موجب آن شکست به
توانایی نسبت داده میشود؛ در نتیجه منجر به گرایش به
رها کردن میشود.
گرایش تسلط :به موجب آن شکست به عدم تالش نسبت
داده میشود و منجر به تولید انگیزه برای تالش بیشتذ
میشود.

()5999

3220

کوپ ،کاو و اسلس
& Eccles) (Cope, Cave,

3220

شفرد)(Shepherd

نکات برجسته تمایز بین کسب و کار ،کارآفرینی،
سرمایهگذاری و شکست سرمایهداری نشان میدهد که
شکست کسب و کار بهطور خودکار یک عالمت «نقطه
سیاه» توسط سرمایهگذاران ریسکپذیر در نظر گرفته
نشده است.
پیشنهادات خود را برای تغییرات آموزشی بهمنظور کمک
به دانشجویان جهت مدیریت احساسات در یادگیری از

یافتههای فراگیر

 -5هزینههای اجتماعی
 -3هزینههای عاطفی
 -8هزینههای روانی
 -0رفتار پس از شکست
 -1هزینههای مالی
 -6یادگیری
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شکست ارائه میدهد.

3229

شفرد

3255

کوپ)(Cope

3255

شفرد و هاینی)(Haynie

3256

مندل ،برگر و کوکرتز (Mandl,
)Berger, Kuckertz

توسعه نظریه چند (و میان) سطحی زمان بهبودی از غم و
اندوه از دست دادن کسب و کار خانوادگی .فراهم کردن
بینش بازیابی با پیشنهاد چگونگی پویایی تعامل غم و
اندوه در سطح فردی از طریق هوش هیجانی و در سطح
گروه خانواده از طریق قابلیت عاطفی منجر به نمایش
چند سطحی بازیابی از شکست کسب و کار.
کمک به ساخت مفهوم عمیقتر از فرآیند و محتوای
یادگیری از شکست .یادگیری بهعنوان یک فرآیند دیده
شده .بازیابی و ظهور مجدد پس از شکست به عنوان یک
عملکرد مشخص فرآیندهای یادگیری سطح باالتر که
اجازه میدهد کارآفرینان در مورد خود و کارآفرینی یاد
بگیرند دیده میشود .این یافتهها نشان میدهد که شکست
میتواند «آمادگی کارآفرینی» برای فعالیتهای کارآفرینی
پس از آن را بهبود بخشد.
کارآفرینان انگ ناشی از شکست را ممکن است با
استفاده از استراتژیهای مدیریت احساس برای ادراک
شخصی و چگونگی دید دیگران حتی اگر به معنی اتخاذ
یک نگاه منفی به خود باشد ،تنطیم نمایند .این رفتار
نامعقول ممکن است اثرات مثبت بر سالمت روانی و
آرامش کارآفرین داشته باشد.
ابعاد اسنادی از مرکز علیت ،قابلیت کنترل و ثبات که
بخش بزرگی از کارآفرینان نوآور ،سریالی و پورتفولیو تا
رفتارهای پس از آن مانند ترک فعالیتهای کارآفرینی
پس از شکست کسب و کار را توضیح میدهد .عالوه بر
این ،مشترکات و تفاوت بین انواع مختلف از کارآفرینان
در برداشت شناسایی شده است.

اشتراک مطالعات این به مفهوم است که شکست کسب و کار با از دست دادن چیزی (یا کسی)
مهم همراه است .کارآفرینان وقتی یک شکست سرمایهگذاری را تجربه میکنند چگونه میتوانند
باقی بمانند؟ ضربه ویرانگری که شکست میتواند بر کارآفرینان داشته باشد و مبارزهای که آن
کارآفرینان میتوانند در هنگام بازسازی زندگی خود پس از شکست با آن مواجه شوند چگونه
است؟ کارآفرینان میتوانند از شکست یاد بگیرند ،اما ممکن است ابتدا نیاز به بهبود احساسات
منفی ناشی از شکست داشته باشند تا بتوانند به طور مؤثر از تجربه شکست درس بگیرند .ساز
و کار زندگی پس از شکست کارآفرینان چگونه است؟
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 -3-4پس از شکست
-1-3-4بازیابی

برای کارآفرینان وقتی کسب و کارشان شکست میخورد چه اتفاقی میافتد؟ تداوم رکود اقتصاد
جهانی ،محیطی بسیار پرچالش را برای کارآفرینان ایجاد کرده است و بسیاری از اقتصادها
شاهد افزایش شدیدی در نرخهای شکست کسب و کار هستند( .کوپ )3255،درواقع شکست
نشاندهنده یک «سیگنال واضح» است که چیزی به خطا رفته و افراد را به توجه به اینکه آن
چیست تشویق میکند( .سیتکین )5993 ،شکست کسب و کار احتماال باید یک تقاطع انگاشته
شود؛ زیرا بعضی از افراد از شکست کسب و کار باز میگردند و کسب و کارهای جدیدی را
پیدا میکنند؛ (هسلز و همکاران )3255 ،در حالی که دیگران مسیر شغلی کامالً متفاوت را دنبال
میکنند( .مندل و همکاران )3256 ،با وجود اینکه ادبیات شکست کسب و کار ،یادگیری از
شکست را بهعنوان یک فرایند مهم کارآفرینی تصدیق کرده است ،دانش کافی در مورد
چگونگی یادگیری از شکست ،که تجربه شکست کسب و کار را به عملکرد سرمایهگذاری
جدید مرتبط میکند وجود ندارد( .بوسو و همکاران)3253 ،
کوپ ( )3255با شناسایی سه مرحله مشخص یا «چهارچوبهای یادگیری» از شکست که طی
آن شکلها و فرآیندهای یادگیری اتفاق میافتد ،مفهوم شکست به عنوان «یک سفر یادگیری»
(کاردون و مکگراث )5999 ،را کامل میکند .او معتقد است پس از شکست ،فرد کارآفرین سه
مرحله را طی مینماید که آن را «فرآیند یادگیری چند مرحلهای» (کوپ )3255 ،نامیده است.
این سه مرحله اصلی را که «زنجیره شکست» )( (failure continuumهولمبرگ و
مورگان )3228،نیز نامیدهاند ،کوپ( )3255به شکل زیر بیان مینماید :اول« ،اثرات»
) (aftermathشکست ،هزینههای بیشمار شکست را بررسی میکند .همانگونه که بیان شد
شکست پدیدهای پیچیده است که میتواند تأثیر جدی و مضر بر جنبههای مختلف زندگی یک
کارآفرین داشته باشد .یافتهها ،شش حوزه مشخص را شناسایی کرده که شکست در آنها تأثیر
چشمگیری دارد .این حوزهها عبارتند از :مالی ،عاطفی ،فیزیولوژیکی ،اجتماعی ،حرفهای و
کارآفرینی .عالوه بر آن تحقیقات نشان میدهد که شکست میتواند موجب از بین رفتن عزت
نفس ،افت ناگهانی جایگاه اجتماعی و کاهش شأن فرد در نگاه خودش و سایر افراد باشد.
(شفرد )3228 ،سینگ و همکاران ( )3222موارد دوری از معاشرت در روابط شخصی حیاتی با
خانواده و دوستان به دلیل احساس خجالت و ناامیدی را گزارش کردهاند .مطالعات نشان
میدهد که حتی آخرین سنگر پشتیبانی ،همسر و فرزندان کارآفرین ،ممکن است درگیر عواقب
عاطفی شکست شوند و استرس حاد و احساس ناتوانی بر سالمت روان و عاطفی آنها تأثیر
اساسی بگذارد .فشار جدی میتواند در روابط زناشویی تا نقطه فروپاشی مطلق بروز کند (کوپ،
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 .)3255در این زمان یک مسئله مهم بروز میکند که دقیقاً کدام کارآفرینان میتوانند بالفاصله
پس از شکست به دوران قبل از سقوط برگردند یا درواقع روند ضروری شکست را به تنهایی
تحمل کنند .اهمیت تعامل اجتماعی در فهم بهبود سریعتر بعضی از کارآفرینان نسبت به دیگران
را شفرد ( )3228بیان کرده است .در مواردی این افراد به دنبال دوستان ،خانواده یا حتی
روانشناسان هستند تا در مورد غم و اندوه با ایشان صحبت کنند .شفرد ( )3229تأیید میکند
که روابط جدید ممکن است با منحرف کردن کارآفرین از آنچه اتفاق افتاده است به او در جهت
پیشبرد حرکت کمک کند .کوپ ( )3255بیان میکند که اقدامات اجتماعی در ارتباط با شکست
یکی از روندها و گامهای «ظهور مجدد» ) (re-emergenceاست که طی آن کارآفرینان
آسیبهای وارده به روابط را بازسازی میکنند .در نتیجه تأیید اجتماعی ممکن است موجب
حمایت اقدام مجدد گردد .دوم« ،بازیابی» ) (recoveryاز شکست ،روندهای یادگیری را نشان
میدهد که توان بازیابی را تسهیل میکند .یافتهها حاکی از آن است که بازیابی از شکست ،روند
بهبود تدریجی را نشان میدهد که در آن تا حدودی فاصله زمانی و روانی برای غلبه بر
احساسات بسیار خام و دردناک شکست الزم است( .کوپ )3255 ،کارآفرینان دارای تجربه
شکست طبیعتاً زمانهای بهبود از غم و اندوه متفاوت را تجربه کردهاند( .شفرد )3229 ،آنچه از
مطالعات برداشت میشود این است که «برگشت به عقب» ) (stepping backهدفمند و
ضروری شکست سرمایهگذاری ،قبل از تأمل معنادار منجر به یادگیری و اقدام مجدد میتواند
آغاز شود .کوپ ( )3255توصیف میکند که یکی از افراد مورد مطالعه او چگونه ششماه را
صرف بازی در تنیس و رفتن به ساحل کرد و تأکید کرد که «من به آن احتیاج داشتم ،فقط به
بهبودی و غلبه برشکست نیاز داشتم ،زیرا خیلی زجرآور بود» .این بدان معنا نیست که
کارآفرینان دارای تجربه شکست تصمیم ندارند که با دقت در مورد آنچه اتفاق افتاده فکر کنند و
سعی کنند با از دست دادن سرمایهگذاری و سطح مقصر بودن خود کنار بیایند( .کوپ)3255 ،
سوم« ،ظهور مجدد» اشکال و نتایج متمایز یادگیری از شکست را مستند میکند .کوپ ()3255
نتایج یادگیری از شکست را در چهار زمینه دستهبندی میکند .5 :یادگیری در مورد خود .3
یادگیری در مورد سرمایهگذاری و سقوط آن .8 .یادگیری شبکهها و روابط  .0یادگیری در
حوزه مدیریت سرمایهگذاری .یافتههای مشابه توسط سینگ و همکاران ( )3222همچنین
استوکس و بلکبرن ) )3223( (Stokes and Blackburnبه دست آمده است.
شفرد ( )3228فرآیند بازیابی از غم و اندوه پس از شکست را در دو محوریت تعریف مینماید:
«محوریت باخت» ) (loss orientationمشتمل است بر آشنایی با شکست و احساسات منفی
مرتبط با آن به طور فعال به منظور درک شکست و اتفاقی که رخ داده است و نتیجه این فرآیند،
شکستن پیوندهای عاطفی به موضوع شکست( .آرچر )5999 ،تغییر نحوه تفسیر یک رویداد
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میتواند به فرد اجازه دهد احساساتش را طوری تعدیل کند که افکار این رویداد دیگر
احساسات منفی ایجاد نکنند( .گروس )5999 ،افراد خوداشتغال (کارآفرین) با محوریت باخت
ممکن است در جستجوی دوستان ،خانواده یا روانشناسان باشند که بخواهند در مورد غم و
اندوه خود صحبت کنند .همچنین ممکن است افکار خود را به زمان صرفشده در ایجاد و
تکوین کسب و کار متمرکز کنند و در مورد شرایط و وقایع پیرامون شکست کسب و کار دوباره
تفکر کنند( .شفرد)3228 ،
«محوریت ترمیم» ) (restoration orientationبرپایه اجتناب و سرکوب است .فرد عمداً خود
را از افکار مربوط به شکست منحرف میکند و اجازه میدهد خاطرات مربوط به شکست
بهتدریج محو شود تا سرعت بهبودی از اندوه را تسریع کند؛ (شفرد )3228 ،همچنین از منابع
ثانویه استرسزا ناشی از شکست پیشگیری میشود .روابط جدید ،افراد را قادر میسازد تا خود
را از افکار مربوط به شکست منحرف کنند و این امکان را برای محو تدریجی خاطرات مرتبط
با شکست فراهم میکند .برای کارآفرین ،ایجاد یک کسب و کار جدید میتواند بهبودی از اندوه
ناشی از شکست کسب و کار قبلی را تقویت کند (اگرچه این احتمال وجود دارد که همان
اشتباهات تکرار شود ،زیرا این افراد به اندازه کافی از شکست نیاموختهاند)( .شفرد)3222 ،
چنین فعالیتهایی افراد را قادر میسازد تا ضمن حفظ فعالیتهای ضروری برای بازسازی
جنبههای زندگی خود ،از فکر کردن در مورد شکست فاصله بگیرند( .آرچر)5999 ،
کدام فرآیند بهبود از اندوه مؤثرتر است؟ استراب و اسکات ) )5999( (Stroebe & Schutاظهار
داشتند که بهبودی از اندوه فقدان یک شخص محبوب ،یک انتخاب «این یا آن» بین دو رویکرد
نیست .احتماالً هر دو سبک مقابله ،محوریت باخت و محوریت ترمیم درگیر هزینههای
متفاوتیاند .محوریت باخت مستلزم مواجه شدن است که از نظر جسمی و روحی طاقتفرسا
است .مطالعه نشان میدهد که تفکر انتقادی طوالنی و مشخصه درونگرایی محوریت باخت
میتواند ناخوشایند باشد( .کوپ )3255 ،در عین حال محوریت ترمیم مستلزم سرکوب است که
به تالش ذهنی نیاز دارد و عواقب بالقوه معکوس برای سالمتی فرد به همراه خواهد داشت.
(آرچر )5999 ،نوسان بین دو مدل رفتار مقابله ،مکانیسم اصلی تنظیمکننده را میسازد و به فرد
این امکان را میدهد که مزایای هر یک را به دست آورد و هزینههای تداوم بیش از حد آن را
به حداقل برساند( .شفرد )3228 ،کاردون و مکگراث ( )5999طی مطالعات خود به دو
رویکرد در رابطه با یادگیری پی بردند .اول ،واکنش «درماندگی» ) (helplessکه در آن شکست
به ناتوانی ذاتی نسبت داده شده است .احساس ناخوشایندی منجر به اضطراب ،افسردگی و
احساس شرم میشود .دوم ،واکنش «تسلط» ) (masteryکه در آن شکست به کمبود تالش
نسبت داده شده و به دنبال آن تالشهای دوچندان انجام دادن ،به طرز چشمگیری خوشبین
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باقی ماندن و شکست را یک تجربه یادگیری واقعی دانستن است .نتایج نشان میدهد که
رویکرد غالب در شکست ،واکنش «تسلط» است .وقتی یک فرد از غم و اندوه بهبود یافته است
که افکار مربوط به حوادث پیرامون و منجر به از بین رفتن کسب و کارش دیگر باعث ایجاد
پاسخ عاطفی منفی در او نشود .کسانی که از شکست کسب و کار احساس غم و اندوه میکنند
سرانجام از غم و اندوه بهبود مییابند و یا به غم و اندوه مزمن مبتال میشوند که نیاز به
کمکهای روانشناختی حرفهای دارند( .شفرد )3228 ،براساس مطالعه عمیق ،تدقیق ،تجمیع و
بازتفسیر پژوهشهای انجامشده فرآیند بازیابی از شکست را شناسایی و در شکل ( )5ارائه
نمودهایم.

شکل( )5مدل بازیابی از شکست -منبع نگارندگان

پس از تجربه شکست ،کارآفرین ممکن است در غم و اندوه ناشی از شکست فرو رفته و دچار
بحران روانی ،مالی و اجتماعی ناشی از شکست گردد و نتیجه آن افسردگی و فرار از تالش
برای بازیابی است (آینده ممکن) و یا بدون تفکر درخصوص آنچه بر او گذشته و تفکر و تعمق
بر دالیل شکست به تالش بدون تفکر و انفعالی روی آورد (آینده محتمل) ،اما مطالعات بیانگر
آن است که آینده مطلوب که به دنبال شکلگیری آن هستیم باید مسیری را طی کند که ابتدا از
آنچه بر او گذشته فاصله بگیرد ،سپس به آن بیندیشد که چرا و به چه دلیل این اتفاق برای او و
کسب و کارش پیش آمده ،او مقصر بوده است یا دیگران و یا شرایط اقتصادی چه چیز را ندیده
یا برنامهریزی و مطالعه دقیق نداشته است .همانگونه که مدل شکل ( )5نشان میدهد ،کارآفرین
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شکست خورده پتانسیلی برای رهایی از غم و اندوه دارد که ما آن را توان بازیابی نامیدهایم.
توان بازیابی ،فرآیندی است شامل شکاف اولیه و تأمل انتقادی (به بیان کوپ) و یا محوریت
باخت و محوریت ترمیم (به بیان شفرد) که فرد با نوسان بین این دو بر غم و اندوه خود غلبه
میکند و با تفکر در آنچه بر او واقعشده به تدریج خود را از غم ،اندوه و سرزنش میرهاند و
بخشهایی از هزینههای مالی ،اجتماعی و روانی شکست را میکاهد .در این مدل ،متغیرتوان
بازیابی در رابطه با متغیر بازیابی ،نقش متغیر مستقل را دارد؛ همچنین تعدیلکنندههای شکست
میتوانند بهعنوان متغیر تعدیلگر عمل نمایند .در عین حال در بخش دیگر مدل توان بازیابی
بهعنوان متغیر مستقل و عوامل فردی مانند خوشبینی ،تابآوری ،مرکز کنترل درون همچنین
عوامل محیطی از قبیل دوستان ،فامیل ،قوانین به عنوان متغیر مستقل دیده شدهاند.
 -2-3-4یادگیری

آیا همه کارآفرینان از تجربه قبلی یاد میگیرند؟ موضوع مشترک تحقیق در مورد شکست
کارآفرینی ،این است که شکست میتواند یک منبع مهم یادگیری برای کارآفرینان باشد( .کوپ،
3228؛ نک و دتینه3222 ،؛ مکگراث5999 ،؛ مینیتی و بایگریو )3225 ،کارآفرینان با دانش
تجربی از شکست و هوشیاری بیشتر نسبت به فرصتهای جدید ،در شروع و رشد
سرمایهگذاریهای جدید با احتمال بیشتری موفق میشوند( .یوسو و همکاران )3253 ،مردم از
کارآفرینان بسیار موفق ،ستایش فضایل شکست را به عنوان یک معلم ارزشمند میشنوند.
(اکباسران و همکاران )3258 ،اگرچه مفسران تأکید میکنند که فرآیند یادگیری از شکست به
وضوح مشخص نشده است (مکگراث )5999 ،و غم و اندوه مانعی جدی برای یادگیری از
شکست شناخته شده است( ،شفرد )3228 ،یافتههای تجربی نتایج غیرقطعی را نشان دادهاند.
برخی از مطالعات ،رابطه مثبت بین تجربه قبلی و عملکرد را تأیید میکنند .مطالعات دیگر
رابطهای را بین این دو پیدا نکردند( .اکباساران و همکاران  )3223 ،بنابراین ،یادگیری نتیجهای
بالقوه اما غیرقطعی شکست است .همانطورکه پیشتر ذکر شد یکی از شایعترین علل شکست
در میان شرکتهای جدید بیتجربگی است( .آنا )3253 ،این نشان میدهد که حوزهای برای
یادگیری کارآفرینان از شکست وجود دارد ( .شفرد3228 ،؛ استوکس و بلک برن)3223 ،
تجربیات چنین رویدادهای غیرعادی میتواند به طور قابل مالحظهای به میزان دانش ذهنی
کارآفرین کمک کند( .مینیتی و بای گریو )3225 ،محققان متعدد نشان دادهاند که شکست کسب
و کار برای اقتصاد و بهطور کلی جامعه به دلیل انتشار دانش و منابع از کسب و کارهایی که از
دست رفتهاند ،خوب است( .اکباسران و همکاران )3258 ،پیام ثابت برخی نظریهپردازان این
است که شکست پیشنیازی ضروری برای یادگیری است( .کوپ )3255 ،حوادث بحرانی و
ناگهانی مانند شکست میتوانند به عنوان منابع مهم اطالعاتی که به بازسازی دانش سهامداران
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کارآفرین کمک میکنند عمل نمایند( .کوپ3228 ،؛ دکینز و فریل5993 ،؛ مینیتی و بایگریو،
3225؛ شفرد )3228 ،علیرغم میزان باالی شکست ،بسیاری از کارآفرینان پس از تجربه
شکست دوباره وارد خوداشتغالی میشوند .حکایتهای فراوانی از کارآفرینان بسیار موفق
موجود است که موفقیت فعلی خود را به یادگیری از شکستهای گذشته نسبت میدهند( .آنا،
 )3250به این نکته هم باید توجه داشت که لزوماً یادگیری از شکست بر یادگیری از موفقیت
ارجحیت ندارد( .کوپ )3255 ،اگر شکست ،بخشی از یک فرآیند در حال انجام کارآفرینی در
نظر گرفته شود ،میتوان آن را حالتی موقت دید که فرصتهای آموزشی ارزشمندی برای
کارآفرینان فراهم میآورد( .پولیتس و گابریلسون )3229 ،یافتهها تا به امروز نشان میدهد که
برخی از کارآفرینان میتوانند خود را از عواقب منفی شکست محافظت کنند یا میتوانند از آنها
سریعاً بهبود یابند و دوباره وارد خوداشتغالی شوند .برای این کارآفرینان ،شکست بخشی از
فرایند در حال انجام کارآفرینی است( .آنا )3250 ،ساز و کارهای تأثیر شکست بر کارآفرینان
به طور ناچیز درک شده (کوپ )3255 ،و به تحقیقات اخیر که تمرکز بر چگونگی یادگیری
کارآفرینان از وقایع بحرانی دارد ،منجر شده است( .کوپ )3228 ،دو موضوع مشترک از این
ادبیات ظاهر میشود .اول ،تأمل به عنوان مؤلفهای مهم در روند یادگیری از شکست شناخته
شده است .دوم ،احساسات ناشی از شکست ،در ابتدا میتواند یادگیری از شکست را دشوار
نماید( .آنا )3250 ،این امر به این دلیل است که احساسات منفی میتواند ظرفیت فرد را برای
پردازش اطالعات جدید کاهش دهند (شفرد )3228 ،و حتی میتواند به دلیل فشار روانی باعث
نسبت دادن عوامل بیرونی به شکست و کاهش توانایی یادگیری از شکست شود؛ (اکباساران و
همکاران )3255 ،زیرا کارآفرینان به نقش خود در کمک به شکست تأمل نمیکنند( .آنا،
ال در هم تنیدهاند .کارآفرینان هر چه از شکست
 .)3250عالوه بر این ،بازیابی و یادگیری احتما ً
بهبود مییابند در وضعیت بهتری برای پردازش شکست و پردازش سیستماتیک آنچه اتفاق
افتاده است و دالیل آن خواهند بود( .شفرد3228 ،؛ کوپ )3255 ،بنابراین ،یادگیری ممکن
است نتیجه بدیهی شکست نباشد ،بلکه فرایندی است که به مرور زمان آشکار میشود( .شفرد و
همکاران )3255 ،نتیجه واکاوی موشکافانه ،تفسیر مجدد یافتهها و ترکیب مطالعات پژوهشگران
در راستای یافتن فرآیند یادگیری کارآفرینان در شکل ( )3نشان داده شده اشت.
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شکل( )3مدل بازیابی و یادگیری از شکست ـ منبع نگارندگان

همانطورکه مدل بیانگر آن است ،یادگیری پس از تأمل انتقادی و همراه با بازیابی میتواند
شروع شود .مطالعات نشان میدهد که بازیابی و یادگیری در تعامل با هم عمل میکنند؛ بدین
نحو که هرچه فرد کارآفرین خود را از غم و اندوه میرهاند سرعت و کیفیت یادگیری او
افزایش مییابد و همچنین با افزایش یادگیری فرد ،بازیابی تسریع میشود.
 -4-4ظهور مجدد (اقدام مجدد کارآفرینانه)

در چه شرایطی کارآفرینانی که از خاکستر برخاستهاند (بازگشت از شکستهای قبلی) به
عملکرد سرمایهگذاری بهتری در آینده دست مییابند؟ (یاماکاوا و همکاران .)3252 ،به طور
خاص ،عوامل تعیینکننده چه تأثیری بر توانایی این کارآفرینان برای یادگیری ،پایداری و
دستیابی به عملکردهای بعدی در قالب رشد دارد؟ تا آنجا که چنین تحقیقاتی وجود دارد
مطالعات به سمت موضوع یادگیری از شکست گره خورده است؛ (کوپ3255 ،؛ شفرد)3228 ،
بهویژه اینکه چگونه برخی سرمایهگذاریهای بار دوم (برخالف مرتبه اول) منجر به موفقیت
بیشتر میشوند؛ (کاواکامی ) 3222 ،ضمن اینکه ،آموختن از شکست ،خودکار )(Automatic
نیست( .شفرد .)3228 ،این امر در خأل رخ نمیدهد و هر تجربه شکست به ناچار منجر به
موفقیت آینده نمیشود( .گرین و همکاران )3228 ،ناهمگونی در توانایی کارآفرینان برای به
حداکثر رساندن یادگیری آنها از شکست وجود دارد( .شفرد )3228 ،با این حال« ،کمتر کسی
تحقیق کرده است که چگونه کارآفرینان یا جوامع ،شکست سرمایهگذاری را درک میکنند و
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کاربردهای چنین ادراکاتی برای ادامه کارآفرینی چگونه است»( .کاردون و همکاران)3252 ،
تمرکز بر واکنشهای کارآفرینان نسبت به شکست ،به طور خاص .5 :چگونگی نقش نگرش
کارآفرین به دلیل شکست در یادگیری از شکست  .3چگونگی نقش چشمانداز آینده
استارتآپ بر پایداری و غلبه بر شکست  .8چگونگی تأثیر این ادراکات و انگیزهها بر
کارآفرینی آینده (یاماکاوا و همکاران )3250،عوامل تأثیرگذار در شکلگیری و رشد
سرمایهگذاری آتیاند .ایشان در مورد کارآفرینانی که پس از شکست به راهاندازی کسب و کار
دیگر اقدام کردهاند ،معتقدند که نسبت دادن تقصیر شکست کارآفرینی قبلی به خود با رشد
سرمایهگذاریهای بعدی رابطه مستقیم دارد .همچنین نتیجه مطالعه آنها بیانگر این است که
انگیزه ذاتی کارآفرینان برای راهاندازی کسب و کار دیگر پس از شکست کارآفرینی با رشد
سرمایهگذاریهای بعدی رابطه مستقیم دارد.
یک مزیت فرضشده یادگیری این است که میتواند منجر به بهبود عملکرد در تالشهای بعدی
کارآفرینی شود( .کوپ )3255 ،تحقیقات اخیر به تجزیه و تحلیل ساختاری متغیر تجربه قبلی
پرداخته و بر چگونگی تأثیر آموختن از شکستهای گذشته بر عملکرد فعلی متمرکز شده است.
(ریروپ3221 ،؛ اکباساران و همکاران3252 ،؛ یاماکاوا و همکاران )3252 ،ریروپ )(Rerup
( )3221اظهار داشت که شکست میتواند کاربردهای آگاهانهای را از تجربیات گذشته در
سرمایهگذاریهای جدید ایجاد کند .در این شرایط ،تفکر و هوشیاری ،توانایی کارآفرین است
برای اصالح تجربیات شکست گذشتهاش به منظور بهرهبرداری مؤثرتر از دانش خود( .آنا،
 )3250اکباراسان و همکاران ( )3252بین تجربه شکست قبلی و خوشبینی نسبی رابطه
مشابهی یافتند .آنها دریافتند ابراز خوشبینی نسبی در کارآفرینان پورتفولیو ) (portfolioبا
تجربه شکست به دلیل برآورده نشدن انتظاراتشان در مقایسه با کارآفرینان تازهکار و سریالی
کمتر است .در عین حال ،آنها زمانی که کارآفرینان پورتفولیو یا کارآفرینان سریالی تجربه
شکست اقتصادی نداشتند این رابطه را پیدا نکردند .این یافته نشان میدهد که شکستهای
مربوط به انتظارات برآوردهنشده ممکن است در تقویت یادگیری ،بهتر از شکستهای اقتصادی
باشد( .آنا )3250 ،این موضوع مرتبط با تفکر و آگاهی است .احساس انتظارات برآوردهنشده
ممکن است بیشتر از شکستهای اقتصادی باعث تفکر و توجه به اینکه چرا و چه چیز اشتباه
بوده شود( .آنا .)3250 ،با تمرکز ویژه بر رابطه بین یادگیری و عملکرد ،یاماکاوا )(Yamakawa
و همکاران ( )3252دریافتند که وقتی کارآفرینان خود را به دلیل شکستهای گذشته سرزنش
میکنند احتماالً در سرمایهگذاریهای بعدی رشد خود را تجربه میکنند .منطق این است که:
انتسابهای داخلی گناه (خود را منشأ شکست دانستن) به احتمال زیاد منجر به این خواهد شد
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که کارآفرین به عقب بنگرد و در نظر بگیرد که چه اشتباهی انجام داده است و آن اشتباهات
چگونه میتوانند در آینده بهبود یابند( .یاماکاوا و همکاران)3252 ،
مطالعه موشکافانه ،تفسیر مجدد یافتهها و ترکیب مطالعات پژوهشگران در راستای دستیابی به
عوامل تأثیرگذار در شروع اقدام مجدد کارآفرینانه و رابطه بین این عوامل منتج به مدل
ارائهشده در شکل ( )8گردیده است.

شکل( )8مدل اقدام مجدد کارآفرینانه ـ منبع نگارندگان

همانگونه که مدل مبین آن است ،بازیابی و یادگیری نقش متغییر مستقل در ارتباط با اقدام
مجدد بهعنوان متغیر وابسته دارد .بدین معنا که در فرآیند صحیح میبایست بازیابی و یادگیری
(تا سطوحی) اتفاق افتاده باشد تا اقدام مجدد شکل گیرد .موفقیت اقدام مجدد با میزان و نوع
بازیابی و یادگیری ارتباط مستقیم دارد .در این رابطه عوامل فردی و محیطی بهعنوان متغیر
تعدیلگر عمل میکنند .برخی میآموزند که از بار مسئولیت راهاندازی کسب و کار ،خود را
برهانند و پس از بازیابی ،مسیر دیگری مانند استخدام در یک شرکت را انتخاب میکنند .هر
یادگیری و بازیابی منجر به اقدام مجدد کارآفرینانه نخواهد بود .اما آن سرنوشتی که باید به
دنبال آن بود تا برای فرد دارای تجربه شکست رقم بخورد آیندهای است که بر یادگیری و
بازیابی اتفاق افتد که او را به ایجاد کسب و کار جدید (اقدام به عمل کارآفرینانه) رهنمون شود.
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 -5نتیجهگیری
بر پایه مطالعات انجامشده ،نگاه موشکافانه و منتقدانه به آنچه تاکنون تشریح گردید ،چگونگی
زندگی پس از شکست یک کارآفرین تا شروع مجدد اقدام کارآفرینانه را براساس تفسیر،
تجمیع ،ترکیب و یکپارچهسازی در مدل شکل ( )0بازنمایی نمودهایم .در این راه با جستجوی
منابع ،الگوها و عوامل تغییر یا ثبات ،به تجسم آیندههای بالقوه و برنامهریزی برای آنها
پرداختهایم تا شمایی از آینده را تصویر نماییم که برنامهریزان بتوانند راه رسیدن به آن را
طراحی کنند .همچنین تالش شده است تا انتخابهای مختلفی راجع به آینده فراروی
کارآفرینان دارای تجربه شکست قرار داده و در انتخاب و پیریزی مطلوبترین آینده به آنان
کمک نماییم .همانگونه که در مدل بیان شده است فرد کارآفرین پس از تجربه شکست ،غم و
اندوه شدیدی را تجربه خواهد کرد .بسیاری در این غم باقی مانده و توان ایشان برای حرکت به
جلو محدود میشود .این غم شدید که کوپ آن را شکاف اولیه نامیده است و شفرد هم آن را
دوران محوریت شکست میداند با توجه به ویژگیهای فردی مانند خوشبینی ،سرسختی،
قابلیت برگشت به قبل ،شادابی و همچنین عوامل محیطی مختلف از جمله خانواده ،دوستان،
مشاوران و فرهنگ کارآفرینی جامعه میتواند پایان یابد .مطالعات بیانگر آن است که مدت
زمان خروج از این دوره با تکیه بر عوامل فوق میتواند کاهش و یا افرایش یابد .مطلوبترین
وضعیت خروج فرد از این حالت در کوتاهترین زمان ممکن است.
پس از آن فرد شروع به تأمل و تفکر درخصوص کسب و کار و رفتارهای دیگران و خود
خواهد نمود که چه شد و چرا کسب و کار او با شکست مواجه گردید؟ کجا اشتباه کرده؟ چه
کسی مقصر است؟ این دوره زمانی پس از شکست را کوپ تأمل انتقادی و شفرد محوریت
ترمیم نامیده است و کاردون این مسیر را سفر یادگیری میداند .این تفکرات فرد را مجدد به
حالت قبل (شکاف اولیه) برمی گرداند و نوسان بین تفکر و شکاف در حالت مطلوب فرد را به
تعادلی خواهد رساند که او بر آسیبهای شکست غلبه و به درک آنچه بر او رفته است خواهد
رسید .برخی از پژوهشگران معتقدند که اگر فرد کارآفرین موفق به پاسخ سؤاالت خود شود،
یادگیری اتفاق افتاده است .اما با عمیق شدن در پژوهشها دریافتیم که در صورت طی این
مراحل ،آمادگیای در فرد ایجاد میشود که میتواند منجر به بازیابی و یادگیری شود .ما
مجموع این دو بخش را توان بازیابی نامیدهایم .بنابراین قائل به آنیم که توان بازیابی بهعنوان
متغیر مستقل در رابطه با یادگیری و بازیابی (متغیر وابسته) قرار میگیرد .در مبحث بازیابی با
توجه به مطالعات ،که بهطور مشروح مورد بحث قرار گرفت ،گروهی از پژوهشگران معتقدند
بازیابی با اقدام مجدد کارآفرینانه به یک معناست ،اما دقت کامل در مطالعات انجامشده ما را به
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درک عمیقتری از بازیابی میرساند .بازیابی بهعنوان مرحلهای که درد و غم ناشی از شکست
در فرد کارآفرین تعدیل پیدا کرده و فرد شکست خورده توانسته است بر هزینههای آن غلبه کند
و از نظر مالی ،اجتماعی و روانی تا حدودی در وضعیت قبل از شکست قرار گیرد تعریف می
گردد .ما معتقدیم یادگیری نیز یکی از نتایج توان بازیابی است ،نه براساس دیدگاه برخی
پژوهشگران نتیجه بازیابی؛ چراکه بازیابی و یادگیری میتوانند همزمان روی داده و بر هم نیز
اثرگذار باشند .بهعنوان مثال نتایج حاصل از تأمل انتقادی ،فرد را به این موضوع رهنمون
میشود که شکست جزئی از کسب و کار است (بهعنوان یک موضوع در یادگیری) .این نتیجه
میتواند سرعت بازیابی فرد را افزایش دهد .برخی از پژوهشگران معتقدند بازیابی منجر به
اقدام مجدد میگردد و یادگیری میتواند بر این اقدام مجدد تأثیرگذار باشد .در واقع ایشان
یادگیری را متغیر تعدیلکننده در رابطه بین بازیابی و اقدام مجدد میدانند و برخی نیز قائل به
جدایی بازیابی و یادگیری نیستند .اما نگاه عمیق پژوهشها ،ما را به آنجا رساند که باید
یادگیری و بازیابی اتفاق افتاده باشد تا فرد براساس یادگیری از شکست قبلی اقدام به تأسیس
کسب و کار جدید نماید .در این مقطع نیز عوامل فردی و محیطی را میتوان بهعنوان متغیر
تعدیلکننده مد نظر قرار داد که در سرعت و کیفیت اقدام مجدد تأثیرگذار است .بنابراین
یادگیری و بازیابی در رابطه با اقدام مجدد که یک متغییر وابسته است را میتوان متغییر مستقل
در نظر گرفت ،زیرا میزان و نوع بازیابی و یادگیری بر کیفیت اقدام مجدد فرد تأثیرگذار است.
مدل نهایی این پژوهش که حاصل واکاوی موشکافانه ،تفسیر مجدد یافتهها و ترکیب مطالعات
پژوهشگران براساس روش فراترکیب بوده در شکل ( )0ارائه گردیده است .این مدل بیانگر
مسیری مطلوبی است که کارآفرینان دارای تجربه شکست می بایست طی نمایند تا بازیابی و
یادگیری منجر به اقدام مجدد کارآفرینانه توسط ایشان صورت پذیرد.
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شکل( )0مدل حیات پس از شکست ـ بازیابی ،یادگیری و اقدام مجدد ـ منبع نگارندگان

برای دستیابی به آینده مطلوب ،بایسته است از یک طرف دولتمردان و متولیان کارآفرینی
کشور آموزشهای الزم را در مقاطع مختلف تحصیلی با رویکرد تقویت توان بازیابی افراد ،در
دستور کار قرار دهند؛ زیرا این توان نه تنها در توسعه کارآفرینی و ظهور کارآفرینان موفق
تاثیرگذار خواهد بود ،بلکه بهطور عمومی نیز فرهنگ تابآوری و بازیابی جامعه را توسعه
خواهد داد .همچنین به طور خاص مراکز حمایتی مانند پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
کارآفرینی باید آموزش و توسعه مهارت افراد را در جهت درک عمیق شکست کسب و کار و
مقابله با آن ،در دستور کار قرار دهند .عالوه بر آن ،شایسته است قانونگذاران با وضع قوانین
کارآفرینمحور مانند قوانین ورشکستگی ،الزامات حمایتی از کارآفرینانِ دارای تجربه شکست
را فراهم آورند تا با تعدیل و کاهش آثار و عواقب شکست در افراد ،موجب کاهش ترس از
شکست و درنتیجه افزایش اقدامات کارآفرینانه شوند .از طرف دیگر کارآفرینان باید با شناخت
و درک عمیق شکست و اینکه شکست پایان راه نیست ،مهارتهای فردی مورد نیاز را برای
گذر از دوران غم و اندوه در خود توسعه دهند و به این باور برسند که شکست جزئی از فرآیند
کارآفرینی است .همچنین به توسعه مهارتهای فردی یادگیری از پدیدهها در خود توجه ویژه
داشته باشند و توان بازیابی را در خود تقویت کنند.
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 -6پژوهشهای آتی
در این بخش ،ما یک برنامه تحقیقاتی (آیندهنگر) را برای شکست کسب و کار و ساختار اقدام
مجدد کارآفرینانه ارائهشده در شکل ( )0بیان میکنیم.
 -1-6پژوهشهای آتی در حوزه تعریف شکست کسب و کار

بررسی ما در مورد ادبیات ،تعاریف مختلفی را برای شکست کسب و کار نشان داد .در بسیاری
از موارد ،تعاریف عملیاتی شکست کسب و کار بدون ارائه یک توجیه مفهومی ارائه شده است.
از آنجا که تمرکز ما روی تجربه فرد کارآفرین از رویداد شکست بود به دنبال یک تعریف
گسترده (در عین حال جامع) که بیانگر تمرکز ما باشد بودیم .بنابراین ،شکست کسب و کار را
پایان درگیری در یک سرمایهگذاری به دلیل عدم تحقق حداقل شرایط حیات اقتصادی
تعیینشده توسط کارآفرین تعریف کردیم .با وجود این ،تعریف شکست کسب و کار که یک
محقق از آن استفاده میکند ،بستگی به سؤال پژوهش دارد.
برای سؤال پژوهشی که به دنبال هزینههای مالی شکست است تعاریف بر پایه «ورشکستگی» و
«اتمام مالکیت به دلیل بدهی» مناسب به نظر میرسد .برای سؤاالت پژوهشی که بر روی
هزینههای اجتماعی شکست متمرکزشده مهم است که دیگران در مورد شکست بدانند و البته
بستگی به این دارد که «دیگران» چه کسانی باشند .اگر بستگان هستند بدون نیاز به تعریف ،از
هزینههای اجتماعی آگاهند و اگر در سطح وسیعتری مطالعه میشود تعریف عمومیتری نیاز
است .در چنین شرایطی تعریف شکست بهعنوان ورشکستگی میتواند به محققان در بررسی
هزینههای اجتماعی شکست کمک کند .برای سؤاالت پژوهش در خصوص هزینههای روانی
شکست کسب و کار ،تعریف مناسب ممکن است تعریفی باشد که مبتنی بر درک کارآفرین از
شکست کسب و کارش باشد ،نه براساس انکار آنچه اتفاق افتاده است .در چنین شرایطی
تعریف «قطع مالکیت به دلیل عملکرد زیر آستانه» مناسب مطالعات است .عالوه بر این،
فرصتها ی دیگری برای مطالعات در حوزه اختالف در تعریف شکست وجود دارد؛ اینکه
چگونه تفاوت در تعریف شکست میتواند منجر به تفاوت در نتایج آن شود.
 -2-6پژوهشهای آتی در حوزه هزینههای شکست و بازیابی

در ابتدا درک اینکه چگونه برخی از کارآفرینان میتوانند سریعتر از دیگران از هزینههای
شکست خود را رهانیده و بازیابی کنند و چرا برخی از کارآفرینان قادر به بازیابی از هزینههای
شکست نیستند ،بسیار مهم است .کدام ویژگی فردی مانند سرسختی ،ریسکپذیری و شادابی بر
بازیابی تأثیرگذار است؟ ساز و کار اثرگذاری این ویژگیها بر خروج فرد از شکاف اولیه
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چیست و چرا موجب ورود افراد به مرحله تأمل انتقادی میشود؟ آیا عوامل محیطیای وجود
دارد که موجب افزایش سرعت بازیابی گردد؟ مطالعه ادبیات ،نشانگر این است که عوامل
محیطی مانند قوانین ورشکستگی ،دوستان ،فامیل و همچنین شرایط اقتصاد کالن میتواند
تأثیرگذار باشد .مطالعات آتی در این بخش میتواند معطوف به شناسایی ساز و کار این تأثیر
شود .دوم اینکه وقتی شکست رخ میدهد ،احتماالً هزینههای آن بر خانواده کارآفرین نیز
تأثیرگذار خواهد بود .به نظر میرسد تحقیقات در سطوح مختلف میتواند ،دید خوبی به
کارآفرینی که زندگی خانوادگی دارد بدهد .بهعنوان مثال ممکن است هزینههای مستقیم
بالفاصله پس از شکست کسب و کار برای دو کارآفرین یکسان باشد اما اختالف در ثروت
خانواده میتواند منجر به اختالف در هزینههای مالی بلندمدت شکست کسب و کار شود .در
این صورت ،شاید عواقب مالی پس از شکست کسب و کار برای کسانی که ثروت خانوادگی
کمتری دارند نسبت به خانوادههای با ثروت بیشتر شایعتر باشد .برای تئوریسازی در این
موارد باید آزمونهای عملی انجام گیرد .همچنین شناسایی تعدیل کنندههای هزینههای شکست،
یعنی عواملی که موجب کاهش غم و اندوه ناشی از شکست میشوند و نحوه تأثیرگذاری آنها بر
فرد کارآفرین برای طی کردن مراحل پس از شکست ،حوزه قابل توجهی برای پژوهش خواهد
بود.
 -3-6پژوهشهای آتی در حوزه درک و یادگیری از شکست و اقدام مجدد

کدام عامل فردی و چگونه بر یادگیری از شکست تأثیرگذار است؟ آیا همیشه شکست موجب
یادگیری سازنده می شود و موجب حرکت کارآفرین به جلو و اقدام مجدد کارآفرین میشود؟
ساختار متقابل یادگیری و بازیابی بر هم چگونه است؟ آیا یادگیری بدون بازیابی اتفاق میافتد.
با نگاهی به مطالعات انجامشده دیده میشود که بسیاری از کارآفرینان ،پس از شکست دو
فرآیند یادگیری و بازیابی را طی میکنند .برای اقدام مجدد کارآفرینانه کدامیک تأثیر بیشتری
دارد؟ آیا آنانی که خود را از غم و اندوه شکست بازیابی میکنند بهتر میآموزند و سریعتر
دست به اقدام مجدد میزنند؟
چه کسانی با چه ویژگیهای فردیای پس از تجربه شکست اقدام کارآفرینانه جدید انجام
میدهند .عوامل محیطی تاثیرگذار براین اقدام چیست .ساختار تأثیرگذاری بازیابی و یادگیری
بر این افراد چگونه است.
 -4-6پژوهشهای آتی در حوزه توان بازیابی

ساختار عمل متقابل شکاف اولیه و تامل انتقادی چگونه است؟ در پیدایش توان بازیابی کدام
عوامل فردی و محیطی تاثیرگذارند؟ مطالعه ادبیات ،بیانگر آن است که به اعتقاد برخی
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پژوهشگران گروهی از افراد پس از آنکه از مرحله تامل انتقادی خارج شوند مجددا اقدام به
عمل کارآفرینانه میکنند و برخی مسیر دیگری را برمیگزینند .با مطالعات دیگر مشخص
می شود توان بازیابی که منجر به بازیابی و یادگیری نشود فرد را به اقدام مجدد رهنمون
نمی شود .رابطه توان بازیابی یادگیری و اقدام مجدد همچنین ،توان بازیابی ،بازیابی و اقدام
مجدد کارآفرینانه میتواند حوزه جدیدی برای مطالعه باشد.
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