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  چکیده

گذاري جدید پس از  وکار و انجام سرمایه کارآفرینی مملو از شکست است، اما در اقتصادي ایران، شروع کسب
هاي شکست اهمیت بیشتري براي کارآفرینان ایرانی دارد. این  رو، موضوع یادگیري از تجربه ینازاشکست، دشوار است. 

گذاري جدید را بررسی کند. روش  یر تجربه شکست و یادگیري از شکست بر انجام سرمایهتأثپژوهش در تالش است 
عه آماري این پژوهش، پیمایشی است. جام –پژوهش برحسب هدف کاربردي و برحسب گردآوري اطالعات توصیفی 

گیري احتمالی ساده، براي کارآفرینان پرسشنامه استاندارد  است که با روش نمونه 1398کارآفرینان فعال استان قم در سال 
ي معادالت ساختاري و با استفاده از ساز مدلپرسشنامه به روش  100یت درنهالیکرت ارسال شد و  گانه پنجدر طیف 

است. روایی توسط  سؤال 38مورد تحلیل قرار گرفت.  پرسشنامه استاندارد مذکور داراي   SmartPLS 2.0افزار  نرم
ید قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که اکثر تائمورد  748/0خبرگان دانشگاهی و پایایی با ضریب آلفاي کرونباخ 

گذاري  یهسرماتوان به انجام  ز شکست میکننده، تجربه شکست داشتند و موافق هستند که با یادگیري ا کارآفرینان مشارکت
یده تن درهموکار کارآفرینانه بسیار  توان گفت یادگیري و تجربه شکست در کسب جدید اقدام کرد. با توجه به نتایج می

اي  شود که مجموعه هستند و درواقع براي یادگیري کارآفرینی، تجربه شکست یک نقش اساسی دارد و پیشنهاد می
ل کارآفرینانه گردآوري و یادگیري از تجربیات نیابتی جایگزین تجربیات خودزیسته شده و در دانشگاه هاي متداو شکست

  تدریس شود.
  

                                                        
 :نویسندة مسئول  Email: fatemehzargaran@gmail.com  



  282 1400تابستان ، 2 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

گذاري جدید، تجربه شکست، شکست کارآفرینانه، یادگیري از شکست، یادگیري  انجام سرمایه :هاي کلیدي واژه
  کارآفرینانه

  مقدمه
 ,Liu, Li, Hao, Zhangموفقیـت اسـت (   بدیهی است کـارآفرینی مملـو از شکسـت و عـدم    

یـژه در  و بـه وکـار   ضمنی و آشکار نرخ باالیی از شکسـت کسـب   صورت به) و امروزه نیز 2019
). اداره کار امریکا اعالم کـرد  1399وکارهاي نوپا را شاهد هستیم (فریدونی و همکاران،  کسب
 Cosenzکننـد (  وکارهاي نوپا در چهار سال اول، شکست را تجربه می درصد کسب 40 حدوداً

& Noto, 2018هـاي   آپ یـا شـرکت   وکارهاي نوپا (اسـتارت  ). در ایران نیز، علیرغم رشد کسب
)، 2019( 1هاي کارآفرینی از دیدبان جهـانی کـارآفرینی   کوچک کارآفرینی)، مطابق با شاخص

باشـد. بـا    یمـ درصـد   20/36درصد و نرخ ترس از شکست  68/47هاي درك شده  نرخ فرصت
عنـوان   وکـار بـه   توجه به نرخ ترس از شکست، یادگیري از شکست در ادبیات شکسـت کسـب  

 & ,Ucbasaran, Shepherd, Lockettید قرار گرفته است (تأکیک فرآیند مهم کارآفرینی مورد 

Lyon, 2013; Yamakawa, Peng, & Deeds, 2015 حـال، مبـانی نظـري بـه هوشـیاري       ). بـااین
گـذاري   منظور انجام سرمایه وکاري یا یادگیري به هاي کسب کارآفرین در مورد تکمیل فرصت

کمی کمتر بررسی کرده است. بررسـی ایـن    صورت بهشود و سایر روابط را  جدید، محدود می
هــاي  مفــاهیم در اکوسیســتم کــارآفرینی ایــران بســیار حــائز اهمیــت اســت زیــرا رشــد شــرکت 

وکارهاي کوچک و متوسط و کارآفرینانه در  کارآفرینی و به همین نسبت، نرخ شکست کسب
وکـار در میـان    ایران باالست، بنابراین نیـاز فـوري بـراي درك بهتـر پیامـدهاي شکسـت کسـب       

وکارهاي نوپاي استان قم کـه   درك است. با توجه به اینکه کارآفرینان و کسب کارآفرینان قابل
کنـیم کـه تجربـه     اند، در این مطالعه، بررسی مـی  اخیر فعالیت اقتصادي خوبی داشتههاي  در سال

وکاري چگونه بر اقدامات بعدي کارآفرینی اثرگذار است؟ براي پاسخگویی بـه   شکست کسب
اي روابط میان تجربه شکست، یادگیري از شکست و انجام  ، از طریق مطالعه کتابخانهسؤالاین 
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در میـان جامعـه    هـا  آنشـود و بـه آزمـون     قالـب فرضـیه اسـتخراج مـی    گذاري جدید در  سرمایه
  پردازیم. کارآفرینان قم می

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  وکار تجربه شکست کسب
اگرچه نیاز به موفقیت یک ویژگی روانی در کارآفرینان است امـا تضـمینی بـراي موفقیـت     

وکـار، توقــف   کسـب  1). شکسـت 1395، وجـود نـدارد (زرگـران خـوزانی و زرگـران خـوزانی      
وري اقتصـادي   گذاري تعریف شده است، به ایـن دلیـل کـه آسـتانه حـداقلی بـراي بهـره        سرمایه

). بـا توجـه بـه    Ucbasaran et al, 2013توسط کارآفرین را برآورده نساخته است ( شده مشخص
جاي خود را بـه  ي علمی و رایج درباره کارآفرینی ها بحثاینکه مبحث شکست کارآفرینی در 

  دست آورده، موضوعات مهم در این مبحث، یادگیري از شسکت است.

  گذاري جدید وکار و انجام سرمایه رابطه تجربه شکست کسب
ــا ــایی و     ییازآنج ــت و روي شناس ــدام اس ــتدالل و اق ــیدن، اس ــارآفرینی روش اندیش ــه ک ک

ي متعـددي بـراي   هـا  شروي ناب تمرکز دارد؛ استدالل شده است کـه  ها فرصتي از بردار بهره
ي پیشین افراد احتمال شناسـایی نـواحی جدیـد را    ها تجربهشناسایی فرصت کاري وجود دارد و 

تواند اقدامات کـارآفرینی   وکاري می دهد؛ بنابراین تجربه شکست کسب یمافزایش  ها آنبراي 
 شکست تجربه بین مداوم ). تکرار674: 1397، 2یر قرار دهد (لینچتأثمتعاقب کارآفرین را تحت 

 شناســایی جهــت در را بیشــتري اقـدامات  تــا کنــد مــی کمـک  کارآفرینــان بــه شکســت تـأثیر  و
). در تحقیقـی روي  Omorede, 2020دهنـد (  انجـام  جدیـد  گـذاري  سـرمایه  و جدید هاي فرصت

) نشان داده شد که هـر الگـوي   2015تا  2012آپ نوآورانه ایتالیایی (با آغاز کار  استارت 4185
تواند پیامدهاي مدیریتی مختلفی ایجاد کنـد   ساختار چندبعدي است و درنتیجه میشکست یک 

)Cavicchioli & Kocollari, 2021  .(  
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2 Lynch, R. 



  284 1400تابستان ، 2 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

وکار تأثیر مثبـت   شود: تجربه شکست کسب بنابراین فرضیه فرعی اول به شرح زیر تنظیم می
  گذاري جدید دارد. و معناداري بر انجام سرمایه

  و یادگیري از شکست وکار رابطه تجربه شکست کسب
آزمون/خطـا از عناصـر     یـه رویادگیري و شکست ارتباط تنگاتنگی با یکـدیگر دارنـد زیـرا    

بـراي    به تالش انسان 1). یادگیري از شکستChesbrough, 2010اصلی ابداع و نوآوري است (
شـود. ایـن فرآینـد فقـط بـه       هاي خود گفتـه مـی   هاي حاصل از شکست ها و آموزه کسب درس

ص و اصالح خطا محـدود نیسـت، بلکـه در پـی شناسـایی و بـه چـالش کشـیدن دالیـل و          تشخی
بنابر مطالعـات پیشـین،    ).Carmeli & Schaubroeck, 2008هاي اساسی ایجاد مشکل است ( ریشه

 ;Fang et al, 2018; Politis & Gabrielsson, 2009پذیر است ( یادگیري از عدم موفقیت امکان

Singh, Corner & Pavlovich, 2012 .( کنند، رفتارهاي  کارآفرینانی که شکست را تجربه می
اي نشـان   هـاي رابطـه   هـاي مـالی و عـاطفی بلکـه هزینـه      تنهـا هزینـه   خاصی را در مورد غلبه بر نه

توانـد انجـام شـود     حال، چنین یادگیري فقط در برخی شرایط با تأمل آگاهانه می دهند. بااین می
)Pretorius & Le Roux, 2011       بیشتر مطالعـات بـه یـادگیري از تجربیـات خودزیسـته اشـاره .(

ویژه کارآفرینان پیشرو) از آن تجربیـات درس   اند و پیشنهادشده بهتر است کارآفرینان (به داشته
هـاي   در محـیط (تجربـه کننـد    هـا را مسـتقیماً   بیاموزند بـدون اینکـه مجبـور باشـند ایـن شکسـت      

 & Alvarado Valenzuela, Wakkee, Martensبیاموزنـد) ( هاي آموزشـی   شده مانند نظام کنترل

Grijsbach, 2020.(  
وکار تأثیر مثبت  شود: تجربه شکست کسب بنابراین فرضیه فرعی دوم به شرح زیر تنظیم می

  و معناداري بر یادگیري از شکست دارد.

  گذاري جدید رابطه یادگیري از شکست و انجام سرمایه
یزتـر  آم مخـاطره وکـاري،   هـاي کسـب   ياستراتژنسبت به سایر  ذاتاًفعالیت کارآفرینانه  مسلماً

نیـز نشـان داده شـد کـه دانـش در مـورد        هـا  پـژوهش ). در جدیـدترین  682: 1397است (لیـنچ،  

                                                        
1 Learning from Failure 
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وکـار بعـدي خـود آمـادگی بیشـتري داشـته        کند تا در کسـب  شکست به کارآفرینان کمک می
 قـادر  را کـارآفرین  یـک  کـه  اسـت  یـادگیري  فرآینـد  دانـش،  همچنین. )Amalia, 2020باشند (

شـود   ظـاهر  قبـل  از تـر  قـوي  و قـوي  امـا  توجـه،  قابـل  هرچنـد  شکسـت،  یـک  از بعد تا سازد می
)Lattacher & Wdowiak, 2020هـاي  فرصـت  دنبـال  به شکست، از آموختن و تجربه از ) و پس 

  ). Omorede,2020بگردد ( گذاري انجام سرمایه جدید
شـود: یـادگیري از شکسـت تـأثیر مثبـت و       بنابراین فرضیه فرعی سوم به شرح زیر تنظیم می

  گذاري جدید دارد.  معناداري بر انجام سرمایه

  پیشینه پژوهش
) به بررسی گرایش یادگیري از شکست، گـرایش کارآفرینانـه و   2020ویلسون و پرپلکین (

ایی پرداخـت و نتیجـه گرفـت نـوع     هـاي بیوتکنولـوژي آمریکـ    عملکرد مـالی در میـان شـرکت   
تري از یادگیري مانند گرایش یادگیري از شکست ممکـن اسـت گـرایش کارآفرینانـه و      خاص
اش با عملکرد را تغییر دهد. درواقع، پیشـرفت یـک فرهنـگ کـارآفرینی کـه از شکسـت        رابطه

نـه و  آموزد به موفقیت مالی مرتبط اسـت و اسـتدالل کردنـد کـه اجـراي گـرایش کارآفرینا       می
 ,Wilson & Perepelkinگرایش یادگیري از شکست از الزامـات راهبـردي یـک مـدیر اسـت (     

مندي بر ادبیات یادگیري از شکست کارآفرینانـه   ) در مرور نظام2020). التچر و دویاك (2020
دریافت شکست نقشی محوري در یادگیري کارآفرینی دارد. دانش فرآیند یادگیري اسـت کـه   

تـر از   توجه، اما قوي و قـوي  سازد تا بعد از یک شکست، هرچند قابل قادر مییک کارآفرین را 
) در یـک مطالعـه کیفـی بـه     2020). اومـورد ( Lattacher & Wdowiak. 2020قبـل ظـاهر شـود (   

موضوع پس از شکست کارآفرینی و مدیریت بحران نشان داد که کارآفرینان بین تجربه، هزینه 
گیرند که نـه بـراي اینکـه از فرآینـد شکسـت غمگـین        ار میو اثرات شکست و مرحله گذار قر

بخشـی بـه شکسـت. تکـرار مـداوم بـین تجربـه شکسـت و تـأثیر           شوند بلکه براي بهبود و معنـی 
گـذاري   هـا و انجـام سـرمایه    کند تا در جهت شناسایی فرصت شکست به کارآفرینان کمک می

تجربـه و آمـوختن از شکسـت،    جدید، تالش بیشتري بکند. همچنین تأکید کردنـد کـه پـس از    
). Omorede, 2020گردنـد (  گـذاري مـی   هـاي جدیـد انجـام سـرمایه     کارآفرینان به دنبال فرصت
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) بــه بررســی تجربــه کارآفرینانــه موفــق یــا شکســت و انجــام        2019ســانگمون و میســون ( 
کننده سن شرکت در کره جنوبی پرداخت. محققان بیـان   گذاري جدید را با نقش تعدیل سرمایه

آمیز تأثیرات مثبتی بر اشتغال دارد اما هـیچ تـأثیري بـر عملکـرد مـالی       ردند که تجربه موفقیتک
کننده سن شـرکت   ندارد. تجربه شکست با عملکرد مالی و اشتغال رابطه منفی دارد. تأثیر تعدیل

). باسو و همکـاران  Sangmoon & Meesoon, 2019بر رابطه تنها تجربه شکست با عملکرد بود (
برنـد؟   وکـار بهـره مـی    ) در بررسی اینکه آیا همیشه کارآفرینان از تجربه شکست کسـب 2018(

گـذارد.   گذاري جدید تأثیر نمی وکار همیشه بر انجام سرمایه پاسخ داد که تجربه شکست کسب
گـذارد کـه    گذاري جدید تأثیر می وکار زمانی بر انجام سرمایه در عوض، تجربه شکست کسب

جود داشته باشـد. درواقـع یـادگیري و میـزان هوشـیاري بیشـتر نسـبت بـه         یادگیري کارآفرینی و
 & Boso, Adeleye,  Donbesuurکنـد (  هــاي جدیــد ایــن اثرگــذاري را تعــدیل مــی فرصـت 

Gyensare, 2018) در مدل حیات پس از شکسـت بـه اثرگـذاري    1399). فریدونی و همکاران (
گیري اشـاره کـرد. چـارچوب مقالـه     عوامل فردي و محیطی در سـرعت بازیـابی و کیفیـت یـاد    

هــاي شکســت کارآفرینــان، پیامــدهاي شکســت، اقــدامات  یرنــده ریشــهدربرگ)، 1392نوتــاش (
بنابراین مدل هاي حاصل از شکست است. یت آموختهدرنهابرگزیده براي مواجهه با شکست و 

  شود. ترسیم می 1مفهومی و فرضیات پژوهش به شکل 
  

  
  مدل نظري پژوهش .1شکل 

  یشناس روش
 صـورت  بـه هـا   روش پِژوهش برحسب هـدف کـاربردي و برحسـب روش گـردآوري داده    
شـامل    سؤال 38توصیفی و از نوع پیمایشی است. پیمایش از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد با 

گویـه   5گویـه یـادگیري شکسـت و     18)؛  Arasti, 2011( وکار کسبگویه تجربه شکست  15

شکست تجربه 
 وکارکسب

 یادگیري 
 از شکست

گذاري سرمایه انجام
 جدید

H1 

H2 H3 
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 گانـه  پنجپرسشنامه در طیف  سؤاالت) انجام شد. Boso et al, 2018گذاري جدید ( یهسرماانجام 
 را تمـام  پژوهش این آماري موافقم طراحی شده است . جامعه کامالًمخالفم تا  کامالًلیکرت از 

 آمـار  بـه  توجـه  بـا . دهند می تشکیل 1398قم در سال  استان در هویت داراي و فعال آفرینانکار
 تعـداد  قـم،  اسـتان  فنـاوري  و علـم و پـارك   اسـتانداري ازجملـه  از مراکز مختلف آمده  دست به

اند، در کـانون کارآفرینـان عضـو بـوده و اطالعـات       کارآفرینانی که در سال اخیر فعالیت داشته
سایت شخصی یا استانی وجـود داشـته و در برخـی مـوارد داراي      در وب ها آنالیت دقیقی از فع

افـزایش   ازجملـه لوح تقدیر یا سخنران مدعو دانشکده مدیریت هستند و برخی معیارهاي کمـی  
بنـابراین  ؛ شـد  زده تخمـین  نفـر  130تا  100حدوداً اند،  گذاري داشته کارکنان و افزایش سرمایه

 از برخـی  اینکـه  دلیـل  بـه  حـال  بـااین . است الزم نمونه 97تا  80 تعداد کوکران، فرمول مطابق با
 یـا  و باشـد  اشـتباه  اسـت  ممکـن  تمـاس  شـماره  و ایمیـل ازجملـه   ینانکارآفر مورد در اطالعات

 100 یـت درنهاو  شد ارسال پرسشنامه کارآفرینان تمامی براي باشند، نداشته همکاري به تمایلی
گیـري   بنابراین نحـوه نمونـه   .گرفت قرار تحلیل مورد شده بود، یلتکم یدرست به که اي پرسشنامه

 Smart PLS 2.0 افـزار  نـرم هـا از   احتمالی ساده است. به دلیل حجم کم نمونه بـراي تحلیـل داده  
هاي کمی، از آلفاي کرونبـاخ بـراي تعیـین پایـایی و بـا       استفاده شد. مطابق با استاندارد پژوهش

ید روایی محتوایی بهره تائبرگان دانشگاهی، متخصصان حوزه کارآفرینی براي نظرخواهی از خ
هـاي   آزمـون زیـر نظـر ایشـان انجـام شـد.       سـؤاالت بردیم. تغییرات جزئی در پرسشنامه و طـرح  

اسمیرنف، کفایت نمونه، شاخص نیکویی برازش، ضریب مسـیر   مختلف همچون کولموگروف
هـا بـه تفضـیل     ن فرضیات انجـام شـد کـه در بخـش یافتـه     به منظور آزمو  Zو  Tمستقیم و آماره 

  توضیح داده شده است.

  ها یافته
شـده پـژوهش در دو    يآور جمـع هـاي   از تحلیـل داده  آمـده  دسـت  بهها، نتایج  در بخش یافته

  گیرد. یمقرار  مورداشارهطور خالصه  بخش تحلیل توصیفی و استنباطی به



  288 1400تابستان ، 2 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

  الف) توصیف جمعیت شناختی
 49تـا   26درصد کارآفرینـان اسـتان قـم در     86هاي توصیف جمعیت شناختی  مطابق با یافته

داراي تحصیالت کارشناسـی   ها آندرصد  78سالگی قرار دارند و نسل جوانی هستند. همچنین 
یـن پـژوهش (کـه    در ا کننـده  مشـارکت درصـد از کارآفرینـان    4باشند و  و کارشناسی ارشد می
درصد کارآفرینـان حـداقل یـک تـا دو شکسـت       74) خانم بودند. ستندهنماینده جامعه خویش 

. همچنـین  انـد  خـورده ي متعددي ها شکست، ها آندرصد  4اند و تنها  وکاري تجربه کرده کسب
سـال،   5درصد نیز کمتـر از   31و  اند نداشتهدرصد هیچ سابقه کاري قبل از آغاز کارآفرینی  33
، دهنـدگان  پاسـخ کارآفرینانـه   وکـار  کسـب سـن   ازنظـر د. انـ  ین بودن، را تجربه کردهکارآفرغیر

درصـد   22سـال،   5درصـد کمتـر از    25سال عمر داشـته،   2درصد کمتر از  41مشخص شد که 
کارآفرینانـه را شـکل    وکـار  کسـب سـال اسـت کـه     10درصـد بـیش از    12سـال و   10کمتر از 

درصد کمتـر   56مشخص شد که  کنندگان شرکتکارآفرینانه  وکار کسباندازه  ازنظر. اند داده
درصد هستند که بـاالتر   8نفر و تنها  20درصد کمتر از  36نفر در مجموعه خویش دارند و  5از 
مشغول به فعالیت است. موضوع مهم دیگر سرمایه اولیـه بـراي راه    وکارشان کسبنفر در  20از 

ه شخصـی آغـاز کردنـد و    بیان داشتند که تنها با سرمای کننده شرکت 78 بود؛ وکار کسباندازه 
  عنوان سرمایه اولیه بسیار ناچیز بوده است. کمک از دوستان، دولت و فرشتگان به

  ها ب) توصیف شاخص

  هاي پژوهش آمار توصیفی شاخص. 1جدول 
  سطح معناداري  tآماره   انحراف معیار  میانگین   شاخص متغیر

  143/0  078/0  404/0  792/3  -   تجربه شکست

  یادگیري از شکست

  000/0  191/0  713/0  310/4  یادگیري
  004/0  111/0  752/0  980/3  هاي متفاوت جستجو گزینه

  048/0  089/0  937/0  563/3  ارتباط دهی اطالعات
  000/0  139/0  810/0  832/3  ارزیابی و قضاوت

  000/0  129/0  809/0  770/3  سازي شبکه
  001/0  122/0  563/0  102/4  -   گذاري مجدد سرمایه
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دهـد. مطـابق    آمار توصیفی مربوط به هر یـک از متغیرهـاي پـژوهش را نشـان مـی      1جدول 
جــز تجربـه شکســت مقــدار ســطح   اســمیرنف، بــراي تمـامی متغیرهــا بــه  آزمـون کولمــوگروف 

رو این متغیرها داراي توزیع غیرنرمـال هسـتند.    کمتر است؛ ازاین 05/0معناداري از سطح خطاي 
  استفاده شد. Smart PLS 2.0افزار  هاي پژوهش از نرم بنابراین براي آزمون فرضیه

  گیري ج) مدل اندازه
هـاي تحقیـق از    ونه (و البته توزیع غیرنرمال) براي آزمون فرضیهبا توجه به حجم کوچک نم

 افزار نرمبا کمک  PLS(1) و روش حداقل مربعات جزئی (SEMي معادالت ساختاري (ساز مدل
Smart PLS  هـا اطمینـان حاصـل شـد.      بهره بردیم. پـیش از هـر کـاري از کفایـت داده      2نسخه

ها بـراي تحلیـل عـاملی     دهد که نمونه یمان نش 690/0این پژوهش  KMOشاخص کفایت نمونه 
) و CR)، پایـایی ترکیبـی (  αي آلفاي کرونباخ (ها شاخص 2یباً کفایت الزم را دارند. جدول تقر

ي کرونباخ میزان آلفادهد.  ) و معیار افزونگی را نشان میAVE(شده  استخراجمیانگین واریانس 
سـنجد.   مان افـزایش یـک متغیـر آشـکار مـی     متغیرهاي مکنون یا سازه را در ز زمان همبارگیري 

 درواقـع ). پایـایی ترکیبـی   Chin, 2010باشـد (  7/0باشد و نبایـد کمتـر از    می 1تا  0مقدار آن از 
نسبت مجموعه بارهاي عـاملی متغیرهـاي مکنـون بـه مجمـوع بارهـاي عـاملی بعـالوه واریـانس          

باشد. مشاهده  6/0باید کمتر از ي کرونباخ است. این نیز نآلفاو جایگزین  1تا  0خطاست و بین 
را دارنـد و بنـابراین،    7/0ي کرونباخ و پایـایی ترکیبـی بـاالي    آلفاشود تمامی متغیرها داراي  یم

باشد که نشانگرهاي هـر   یمپرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است. روایی همگرا به این معنا 
یعنی ؛ ي دیگر مدل فراهم آورندها زهسایري نسبت به گ اندازهسازه، تفکیک مناسبی را به لحاظ 

ی از یکـدیگر تفکیـک   درسـت  بـه  هـا  سـازه ي باشند که تمـام  ا گونه بهتنها سازه خود را بسنجند و 
داراي  ها سازه، مشخص شد که تمامی شده استخراجگردند. با کمک شاخص میانگین واریانس 

  دارند. 5/0میانگین واریانس باالتر از 

                                                        
1 Partial Least Square 
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را نسـبت بـه واریـانس کـل آن      زا درونس توضـیحی یـک متغیـر    ) واریـان R2ضریب تعیین (
شـده اسـت.    یـین تع 517/0کند. میـانگین ایـن شـاخص،     یمیري گ اندازه زا برونتوسط متغیرهاي 

ــا شــاخص افزونگــی (   ) مــدل اســت کــه CV Redشــاخص دیگــر، کیفیــت مــدل ســاختاري ی
گایسـلر  -یري کیفیت مدل ساختاري تحت عنوان شـاخص اسـتون  گ اندازهین شاخص تر معروف

دهـد قـدرت    آورده شـده و نشـان مـی    2از ایـن شـاخص در جـدول     آمده دست بهاست. مقادیر 
آورده شـده اسـت.    3را دارد. همچنین روایی واگرا در جدول  زا برونقوي متغیر  نسبتاًبینی  یشپ

ریشـه دوم میـانگین واریـانس تبیـین شـده از      شرط الزم داشتن روایی واگرا این است که مقدار 
تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها بیشتر باشـد. بـراي مثـال در ایـن پـژوهش      

شـده   826/0ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده براي متغیر ارتبـاط دهـی اطالعـات برابـر بـا      
بیشـتر اسـت و بنـابراین، بـراي تمـامی      است که از مقدار همبستگی ایـن متغیـر بـا سـایر متغیرهـا      

  شود. یمید تائمتغیرها، روایی واگرا 

  پایایی و روایی همگرا. 2جدول 
آلفاي   شاخص  متغیر

  کرونباخ
پایایی 
 ترکیبی

شاخص   ضریب تعیین روایی همگرا
  افزونگی

      649/0  755/0  755/0  -   تجربه شکست

  
یادگیري از 

  شکست

  262/0 411/0  654/0  883/0  824/0  یادگیري
جستجوي 

  هاي متفاوت ینهگز
756/0  845/0  578/0  677/0  385/0  

ارتباط دهی 
  اطالعات

767/0  865/0  683/0  701/0  478/0  

  434/0  735/0  597/0  855/0  774/0  ارزیابی و قضاوت
  153/0  368/0  464/0  710/0  511/0  يساز شبکه

انجام 
گذاري  سرمایه

  جدید
 -  851/0  894/0  632/0  212/0  094/0  

  301/0  517/0      748/0    میانگین
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  روایی واگرا. 3جدول 
  شاخص  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(

  . تجربه شکست1  591/0            
  . یادگیري2  274/0  808/0          
  هاي متفاوت ینهگز. جستجوي 3  369/0  456/0  760/0        
  دهی اطالعات . ارتباط4  183/0  380/0  608/0  826/0      
  . ارزیابی و قضاوت5  307/0  406/0  567/0  683/0  772/0    
  يساز شبکه. 6  207/0  151/0  423/0  467/0  522/0  681/0  
  گذاري جدید . انجام سرمایه7  407/0  159/0  199/0  217/0  433/0  351/0  794/0

  روي قطر اصلی ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده قرار دارد. *
یري شده را نشان گ اندازهشاخص نیکویی برازش، سازش بین کیفیت مدل ساختاري و مدل 

  دهد و برابر است با: یم
퐺푂퐹 = √0.517 × 0.562 = 0.539 

  د) مدل ساختاري

  ها نتایج آزمون فرضیه. 4جدول 

آماره  نتیجه
Z 

ضریب مسیر 
 فرضیه اصلی  یرمستقیمغ

 091/0 065/2 تأیید
یر مثبت و تأثوکار از طریق یادگیري از شکست  تجربه شکست کسب

  گذاري جدید دارد. معناداري بر انجام سرمایه

 tآماره  نتیجه
ضریب مسیر 

  هاي فرعی فرضیه  مستقیم

 317/0 287/3 تأیید
گذاري  یر مثبت و معناداري بر انجام سرمایهتأثوکار  تجربه شکست کسب

  جدید دارد.
  یر مثبت و معناداري بر یادگیري از شکست دارد.تأثوکار  تجربه شکست کسب 387/0 752/4 تأیید

 234/0 334/2 تأیید
گذاري جدید  یر مثبت و معناداري بر انجام سرمایهتأثیادگیري از شکست 

  دارد.
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وکـار، نقـش متغیـر مسـتقل و متغیـر       در مدل نظري این پژوهش، متغیر تجربه شکست کسب
گذاري جدید متغیر وابسته است. متغیر یادگیري از شکست هم نقش متغیر مسـتقل   یهسرماانجام 

نشـان    4و جـدول   1نهایی این پژوهش در شـکل   آزمونکند.  یمو هم نقل متغیر وابسته را ایفا 
را  آشـکار بارهاي عاملی (روابط بین متغیرهاي پنهان و  داده شده است. در این مدل، از ضرایب

سـنجد) بـراي سـنجش و     یمیب مسیر (روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته را سنجد) و ضرا یم
یـري و معـادالت سـاختاري بـا     گ انـدازه تمـامی معـادالت    درواقـع ها استفاده شـد.   یهفرض آزمون

معنـادار   %95شده است. مطابق با آن، ضریب مسیر در سطح اطمینان  آزمون tاستفاده از آزمون 
از معـادالت   آمـده  دسـت  بـه نتـایج   4باالتر باشد. مطابق با جـدول   96/1آن از  tاست اگر آماره 

یـد قـرار   تائیـاً مـورد   قوهـاي اولیـه پـژوهش     یهفرضـ این اسـت کـه تمـامی     دهنده نشانساختاري 
  گیرند. یم

  گیري یجهنتبحث و 
وکارها و پیامدهاي ناشـی از آن، توجـه بسـیاري از محققـان را بـه       تجربه شکست در کسب

). ایـن پـژوهش نیـز    Ucbasaran, Westhead, Wright, & Flores, 2010است ( خود جلب کرده
کنـد، موضـوعی    یمطور عمیق بررسی و ترسیم  جنبه تجربه شکست و یادگیري از شکست را به

شکسـت   ازآنجاکـه که محبوبیت زیادي در مطالعات مالی، اقتصاد و مدیریت پیدا کرده اسـت.  
ي هسـتند، یـک تهدیـد    انـداز  راهیژه کسانی کـه در مرحلـه اول   و بهینان، کارآفربراي بسیاري از 

وجـود،   ینبـاا کارآفرینانه اسـت.   وکار کسببالقوه است، یک موضوع عادي و البته مهم در هر 
  مطالعات عمیقی در ایران در این خصوص انجام نشده است.

داشته  پژوهش کنونی در تالش بود تا سهم کوچکی در تبیین سازوکارهاي سفر کارآفرینی
داري میان تجربه شکست،  یمعنها مشخص شد این است که روابط  باشد. آنچه از یافته

وجود دارد به این معنا که  گذاري جدید یهسرمایادگیري از شکست و شروع دوباره و انجام 
 Cavicchioliتواند به یادگیري کارآفرینانه منجر شود (سازگار با  یمیی از تجربه شکست ها جنبه

, 2019Wei, Chen,  Zhang & Gongollari, 2021; & Koc یادگیري از شکست، انجام ،(
 ,Wilson  & Perepelkinگذاري جدید را با موفقیت بیشتري همراه سازد (سازگار با  سرمایه



  293  ... کارآفرینان جدید گذاري سرمایه انجام بر شکست از یادگیري ووکار  کسب شکست تجربه تأثیر 

2020; Lattacher & Wdowiak, 2020;جدید در   گذاري ) و تجربه شکست به انجام سرمایه
 ;Lin & Wang, Sangmoon & Meesoon, 2019ود (سازگار با ش وکارهاي دیگر منجر می کسب

گذاري  یهسرماتوان بیان کرد که براي کاهش ترس از شکست و افزایش  ). بنابراین می2019
این یادگیري  چراکهجدید پس از شکست، بهتر است یادگیري از شکست اتفاق بیافتد 

یانجامد و از میزان کارآفرینانی که به گذاري جدید ب مستقیم به انجام سرمایه طور بهتواند  می
دهند، بکاهد. البته که خود مسئله  دلیل شکست، دلسرد شده و به کارآفرینی ادامه نمی

هاي شخصیتی و میزان شکست و  یادگیري، موضوع مهمی است که فرایند آن، به ویژگی
شکست ایرانیان  حال، براي کاهش نرخ میزان ترس از ینباابسیاري مسائل دیگر، وابسته است. 

  بان جهانی کارآفرینی، این موضوع باید بیشتر بررسی شود.  در دید
درپـی، نیـاز بـه کـارآفرینی بـر       ، با توجه به عصر تکنولوژي و تغییرات پیچیـده و پـی  درواقع

) و شکسـت کـارآفرینی   1395کس پوشیده نیست (زرگران خـوزانی و زرگـران خـوزانی،     یچه
دانـیم کـه تعــداد    . مــی)Amalia, 2020( آینـد کـارآفرینی اسـت   هـاي مهــم در فر  یکـی از جنبـه  

هـایی اسـت کـه موفـق      خورنـد، بـیش از آن   وکار خـود شکسـت مـی    کارآفرینانی که در کسب
وکـار خـود موفـق هسـتند، چنـدین شکسـت قبـل از         شوند.  البته کارآفرینانی کـه در کسـب   می

  اند. موفقیت را تجربه کرده
گـذاري جدیـد، مطـابق بـا مباحـث یـادگیري        انجـام سـرمایه  رو، بـراي ورود مجـدد و    ینازا

وکار شکست، جدا کننـد، بـه ایـن     کارآفرینانه، کارآفرینان باید یاد بگیرند که خود را از کسب
خورده و از انـگ زدن (نسـبت دادن بـه کسـی یـا       وکار شکست معنا که تصدیق کنند که کسب

هــا در حــوزه شکســت  ز پــژوهشچیــزي) خــودداري کننــد، چراکــه ایــن مطالعــه و بســیاري ا  
و  Wilson  & Perepelkin, 2020; Lattacher & Wdowiak, 2020; Omorede,2020کارآفرینی (

دارنـد تجربیـات    نشان داده است که کارآفرینان همیشـه ابـراز مـی    )1399فریدونی و همکاران، 
اي خود و تصمیماتی مهم  کند تا مسیر شغلی و آینده حرفه ها کمک می خورده قبلی آن شکست

گیریم که اکثر کارآفرینانی کـه شکسـت را    بنابراین نتیجه می در این زمینه را بهتر هدایت کند؛
عنـوان فرصـتی بـراي     د و معموالً از تجربه شکست خودزیسته بهان کنند، از آن آموخته تجربه می
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وکـار   دهد که تأسیس یک کسـب  ها نشان می کنند. یافته گذاري جدید استفاده می انجام سرمایه
 Wilsonخورده قبلی است ( هاي کارآفرینان براي بازیابی تجربیات شکست جدید یکی از روش

 & Perepelkin, 2020; Lattacher & Wdowiak, 2020.( 
راحـت نیسـت.    معمـوالً  بعـدازآن گیـري   یمتصمالبته ذکر کردیم که یادگیري از شکست و 

 قـدر  آن هـا  شکسـت بینـی اسـت، گـاهی     پیش یرقابلغو  یژه در اقتصاد ایران که بسیار متالطمو به
ــا تمــامی   هــاي خــاص یــک  یژگــیوپیامــدهاي غیرقابــل جبرانــی دارد کــه حتــی کــارآفرینی ب

ي هـا  شکستحال،  است براي دوباره قامت کشیدن، توانی نداشته باشد. بااین کارآفرین، ممکن
یی را در برداشته باشـد کـه در هـیچ واحـد درسـی رشـته مـدیریت        ها درستواند  یم تر کوچک

ي مفیـد  هـا  درسوجـود نـدارد و بـه همـین دلیـل، اکثـر کارآفرینـان،         وکار کسبکارآفرینی و 
 آنکـه  حـال گیرنـد،   یمي متعدد یاد ها شکستحاصل از وکاري را از تجربیات خودزیسته  کسب
از دیگـران آموختـه    ها درسسریع در حال گذر است که بهتر است این مجموعه  قدر آنجهان 

 Alvaradoکـه   طـور  همـان ي مشابه را تجربه کننـد ( ها شکستشود تا اینکه تمامی کارآفرینان، 

Valenzuela et al, 2020  و اصالح نظـام آموزشـی و پرکـردن شـکاف      ). تغییراند کرده اشارهنیز
سـازي اسـت (زرگـران     هاي مهم در مسـیر کـارآفرین   ها از اولویت میان صنعت، دولت، دانشگاه
ي اجتمـاعی کمـک   هـا  شـبکه یزیـونی و  تلوي ها برنامه)، البته 1395خوزانی و زرگران خوزانی، 

ینـان ایرانـی و در   آفرکاراز  هـم  آن( شـده  آموختـه ي ها درسو  ها شکستکرده است که تجربه 
حال، هنوز هم شکست کارآفرینی، یکی از  انتقال پیدا کند بااین مندان عالقهبازار ایران) به سایر 

شده در توسعه کارآفرینی است و اینجاست که نقش خانواده، دوستان، فرشـتگان   یتتثبمراحل 
  شود. یم تر پررنگوکاري و حتی دولت  کسب

هایی روبـرو بـود. بـا توجـه بـه اینکـه        ، این پژوهش نیز با محدودیتتوجه قابلعلیرغم نتایج 
هـایی بـراي    انجـام شـده اسـت، چـالش     19گیـري کوویـد    بخشی از این پژوهش در شرایط همه

ناگهـانی دچـار ورشکسـتگی شـده و      صـورت  بـه اینکـه   ازجملـه ارسال پرسشنامه وجود داشـت  
یا اینکه برخی از کارآفرینان به دلیل مشغله یا برد و  می سؤالرا زیر ها آنمعیارهاي قبلی انتخاب 

کردنـد. همچنـین بـا توجـه بـه       دهـی امتنـاع مـی    هاي دانشـگاهی، از پاسـخ   اعتنایی به پژوهش بی
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یـاط بایـد عمـل کـرد.     بااحتهاي ذاتی روش پرسشنامه، از تعمیم آن بـه سـایر جوامـع     محدودیت
گیـري   هـاي محقـق بـراي نتیجـه     ه، نیز یکی از دغدغـ کننده شرکتموضوع جنسیت کارآفرینان 

 نهایی بود.

  پیشنهادها
وکارهـاي ایرانـی در بـازار مـتالطم      آمده و با در نظر گـرفتن کسـب   دست با توجه به نتایج به

صـورت نیـابتی) و کـاهش تـرس از      وکـار (ترجیحـاً بـه    ایرانی، براي یادگیري از شکست کسب
  شود: شکست، پیشنهادهاي زیر ارائه می

 هـاي کـارآفرینی و مقـاطع بـاالي رشـته مـدیریت کـارآفرینی،         رش دورهبا توجه به گست
عنـوان یکـی از واحـدهاي آمـوزش      پیشنهاد داد که یادگیري نیابتی در مورد شکست بـه 

کارآفرینی اضافه شود. عالوه بر این، بهتر اسـت واحـدهاي عملـی بـه همـراه نظـري در       
آفرینان با تجربه شکسـت و  ها تدریس شود و بهتر است این تدریس توسط کار دانشگاه

 صورت میزگرد انجام شود. موفقیت به
 هـا، مراکـز علمـی     ها توسط دانشگاه تجارب کارآفرینان و عوامل شکست و موفقیت آن

مندان و کـارآموزان   ها و صنایع به عالقه تحقیقاتی، مراکز کارآفرینی و نوآوري سازمان
 انتقال یابد.

  ري از شکسـت بایــد متــذکر شــد کــه برخــی از  آمــده از یــادگی دســت علیـرغم نتــایج بــه
وپـاگیر   ها و قوانین غیرمؤثر و دسـت  ها، نتیجه فرایندها، ساختارها، روندها، رویه شکست

 ربط است که باید اصالح گردد. هاي ذي و مخرب دولت و سازمان
    مستندســازي تجــارب شکســت و موفقیــت بعــد از یــادگیري از شکســت توســط خــود

هـاي صـوتی و تصـویري ازجملـه سـریال       اب، خـاطرات، رسـانه  کارآفرینان در قالب کت
 شود. وکار پیشنهاد می مستند، انیمیشن جهت انتقال به دیگر افراد فعال در کسب

 هاي کارآفرینی مختلف حضور داشته باشند، در ایـن   بهتر است که کارآفرینان در شبکه
دچـار آن   گیرنـد بـدون آنکـه خـود     قطاران خود درس مـی  هاي هم صورت، از شکست

 ضرر و زیان روانی و مالی درنتیجه شکست شوند.
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شود موارد زیر را در  وکارهاي کارآفرینی پیشنهاد می مند به کسب همچنین به محققان عالقه
 برنامه پژوهشی خویش قرار دهند:

 اي از جامعه آمـاري کارآفرینـان اسـتان قـم      در این پژوهش که نمونه کنندگان مشارکت
هـاي آتـی نقـش     شـود کـه در پـژوهش    یمـ درصد! پیشنهاد  96ا هستند؛ آق اکثراًهستند، 

 کارآفرینانه بررسی کنند. وکار کسبجنسیت و سن را در نتایج یادگیري از شکست 
  برنـد، بنـابراین    یمـ از شکست رنـج   ها آنینان، خانواده کارآفربا توجه به اینکه عالوه بر

ســت و یــادگیري از شکســت هــاي کــارآفرینی و شک یبررســشــود کــه در  یمــپیشـنهاد  
 هـا  آنیراتی در زنـدگی خـانوادگی   تـأث ینانه بررسی شود کـه ایـن شکسـت چـه     کارآفر

گـذاري جدیـد یـا     تواند عاملی براي انجام سرمایه یمخواهد داشت و تا چه حد خانواده 
 گذارد. یمیر تأثینی باشد و بر یادگیري کارآفرخروج از 

 هـاي آتـی در رابطـه میـان      یرمالی در پژوهشها و عملکردهاي مالی و غ تفکیک سرمایه
 ی داشته باشد.توجه جالبتواند نتایج  تجربه شکست و یادگیري از آن، می
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