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 مقدمه 

 های جنبه جوامع، رفاه و توسعه رشد، برای کارآفرینی و کارآفرینان اهمیت به توجه با

 های پژوهش بیشتر .است شده ررسیب گسترده صورت به کارآفرینی فرایند گوناگون

 وکار کسب برپایی و خلق با کارآفرینی فرایند دهند می نشان کارآفرینی زمینة در گرفته صورت

 خروج .دارند تردید دیدگاه این به نظران صاحب برخی .(De Tienne, 2010) یابد می خاتمه

 بلکه کارآفرین فرد برای فقط نه که است شده شناخته کارآفرینی فرایند از یبخش کارآفرینان

 .(De Tienne, 2010; Wennberg et al., 2010) دارد فراوانی اهمیت اقتصاد و حرفه بنگاه، برای

 ترک را بنگاه خصوصی وکارهای کسب گذارانیانبن که یفرایند یعنی کارآفرینانه خروج

 از یاریبس .است کارآفرینی فرایند از مهمی بخش خروج .(DeTienne, 2010) کنند می

 ینا .ندکن یم نیز تدوین را خروج راهبرد وکار کسب به ورود ابتدای در موفق کارآفرینان

 یا حرفه از ،مشخص مراحل به وکار کسب رسیدن از پس و هدفمند طور به کارآفرینان

 .(DeTienne, 2010) کنند یم یانداز راه جدیدی وکار کسب و شوند می خارج فعلی وکار کسب

 است ناموفق و موفق کارآفرینان ةیزکنندمتما وجوه از یکی خروج راهبرد و برنامه داشتن

(Decker & Mellewigt, 2007). شکست مترادف کارآفرینان خروج رایج، تصور برخالف 

 های یتفعال از یادگیری و بیشتر ةتجرب کسب با شده،خارج کارآفرینان از بسیاری و نیست ها آن

 و وکار کسب انحالل معنی به شکست .شوند می وارد جدید ةحرف یا قبلی ةحرف به دوباره قبلی،

 خروج ل،مقاب در .(Headd, 2003) است وکار کسب تجاری شکست یا آن های یتفعال توقف

 توقف و شکست نشانگر خروج این و شود می تعریف کارآفرین سوی از وکار کسب ترک

 وکارها کسب شکست کلدر (2003) هید .دارد مختلفی انواع شکست .نیست بنگاه های یتفعال

 کمتر آشکار صورتبه بنگاه سرمایة بازگشت که زمانی .1 :داند یم زیر شرایط از یکی شامل را

 بنگاه و دهد می دست از کامل  را بنگاه کنترل مالک که وقتی .2 ؛است اولیه گذاری یهسرما از

 اهداف به دلیلی هر به مالک که هنگامی .3 ؛ندارد خارجی وجود تجاری یتمامیت عنوان به دیگر

 .کند یم ترک را بنگاه و رسد نمی خود نظر مورد

 را دو این و دونش قائل تفاوت شکست و خروج بین تا اند کوشیده بسیار پژوهشگران

 تحقیقات گستردة بخش .(Leroy et al., 2007) کنند مطالعه هم از جدا ةپدید دو عنوان به
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 ورود ،کارآفرینان خروج شرایط خروج، در مؤثر عوامل بر بیشتر کارآفرینان خروج مورددر

 با .(DeTienne, 2010: 203) اند کرده تمرکز شکست و خروج بین یها تفاوت نیز و ها آن مجدد

 در آن ةبرجست نقش و کارآفرینان شکست و موفقیت در خروج مفهوم فراوان اهمیت به توجه

 زمینه این در چندانی میدانی یها پژوهش اینکه به توجه با نیز و کارآفرینان برای تجربه کسب

 وجود با .دارد یبسیار اهمیت کارآفرینان خروج های یشهر و دالیل شناسایی ندارد، وجود

 بر اثرگذار عوامل شناسایی و بررسی هدف با میدانی پژوهش تاکنون خروج، مفهوم اهمیت

 با حاضر پژوهش .دارد وجود پژوهشی شکاف این و است گرفتهن انجام کارآفرینان خروج

 را ایرانی کارآفرینان خروج عوامل و است گرفته انجام پژوهشی شکاف این بردن ازبین هدف

 ایرانی کارآفرینان خروج های یشهر مورددر میدانی مطالعة نخستین پژوهش ینا .دکن یم مطالعه

 .است ایرانی کارآفرینان خروج بر اثرگذار عوامل شناسایی حاضر پژوهش اصلی هدف .است

 

 تحقیق ةپیشین و نظری مبانی بر مروری

 بنگاه خصوصی یوکارها کسب بنیانگذاران آن در که تاس یفرایند کارآفرینانه خروج

 بخش (.DeTienne, 2010) ندارند آن مورددر مسئولیتی هیچ دیگر و کنند می ترک را وکار کسب

 نوعی  که بازار از خروج .1 :اند کرده شناسایی را خروج نوع دو گرفته انجام های پژوهش اعظم

 ,Decker & Mellewigt) (بنگاه یتعطیل یا ورشکستگی) بنگاه خروج .2 ؛شود می شناخته راهبرد

 زمان و چگونگی چرایی، و خروج بر اثرگذار فردی عوامل بیشتر پیشین های پژوهش (.47 :2007

 De Tienne, 2010; Wennberg et) اند کرده بررسی خروج برای را بنگاه بنیانگذار و مالک تصمیم

al., 2007). عاطفی، مختلف دالیل به گرفت نتیجه خروج مورد دوازده ةمطالع با (2003) ماینور 

 همکاران و لروی .کنند می آماده بنگاه از خروج برای را خود کمی افراد شناسی،روان و احساسی

 بررسی بنگاه مالک کارآفرینان شخصیتی عوامل و انگیزش قصد، اساسبر را خروج نتایج (2007)

 ونبرگ .دندرک بررسی خروج رب را انسانی ةیسرما آثار و نقش (2007) همکاران و ونبرگ .ندردک

 های جنبه از که دانست یچندوجه ای یدهپد بلکه انتزاعی، ای یدهپد نه را کارآفرینان خروج (2002)

 سه از که داند یم یفرایند را خروج (2010) دتینه .دارد نیاز بررسی به حرفه و بنگاه ،فرد گوناگون

 .است بررسی قابل وابسته متغیرهای و بودنعمومی یا خصوصی تحلیل، سطح ةجنب
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 گذاران یهسرما خروج به یمتصم بر مؤثر عوامل تحقیقی در (1322) کنعانی و پور ایمانی 

 یها شاخص میان از .کردند شناسایی را شاخص چهارده و کردند ییشناسا را یرپذ مخاطره

 عوامل به مورد سه گذار، یهسرما به مورد چهار پذیر، یهسرما شرکت عملکرد به مورد پنج ،یینها

 ینا از یبیترک گرفتننظردر رفتندگ نتیجه ها آن .است طوبمر ینکارآفر به مورد دو و یطیمح

 مربوط عوامل به یتوجه بی ،یژهو به است. یضرور خروج به یمتصم اتخاذ هنگام در ها شاخص

 و پورایمانی) شود یم خروج یندفرا یریتمد در یجد یها چالش موجب ینانکارآفر به

 یرانا در را ینانکارآفر شکست عوامل یقیتحق در (1329) غالمی و آراستی (.1322 عانی،نک

 شکست یاصل عوامل ها آن .اند هردک یینتع را عوامل ینا از یکهر یتاهم یزانم و ییشناسا

 مقررات و ینقوان جامعه، نامناسب یاقتصاد جو ی،خارج عامل سه یرانا در را ینانکارآفر

 ییرتغ یداخل عامل سه و ها بانک و گذاران یهسرما راه از یمال منابع نامناسب ینتأم و یدولت

 و ها شبکه در نداشتن یتعضو و طرح یرواقعیغ یابیارز کار، از یدلسرد و یخستگ ها، یزهانگ

 نوتاش و الیاسی محمدی (.1329 غالمی، و آراستی) دانستند وکار کسب با مرتبط یها گروه

 کارکشته ینکارآفر ده یکار یزندگ های یتروا یتیروا یقتحق روش با یپژوهش در (1390)

 هفت در ها آن .ندداشت گوناگون یها شکست ةتجرب خود یکارها در که کردند ییشناسا را

 مشکالت فروش، و یابیبازار چالش ینی،کارآفر یها مهارت و تجربه دانش، نداشتن ةمقول

 و خطا یرمس به یفتگیش ی،مال مشکالت روش، در یریناپذ انعطاف نامناسب، شراکت

 روش اساسبر یپژوهش در (1392) نوتاش .کردند یبند طبقه وکار کسب یطمح بودننامساعد

 از یادگیری یچگونگ دربارة را ای یهاول یمفهوم چارچوب ،گفتمان یلتحل /یتیروا یقتحق

 شامل وی سوی از شده ارائه چارچوب .است کرده ارائه یرانیا کارکشتة ینانکارآفر شکست

 و شکست با مواجهه یبرا یدهبرگز اقدامات شکست، یامدهایپ ینان،کارآفر شکست های یشهر

 .شود می شکست از حاصل یها آموخته یتدرنها

 با .1 :رسید زیر نتایج به خروج زمینة در گرفته انجام مطالعات یبند جمع با (2010) دتینه

 نیز و پژوهشگران و محققان از بسیاری هنوز شکست، با خروج فاحش یها تفاوت وجود

 مناسب راهبرد .2 ؛گیرند یم نظردر همسان بسیار یا یکدیگر مترادف را دو این کارآفرینان

 فرد نقش اهمیت .3 ؛است ناموفق و موفق کارآفرینان ةیزکنندمتما وجوه از یکی خروج
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 قوانین بنگاه، ساختار مانند عواملی و است نبوده پررنگ زیاد خروج مطالعات در کارآفرین

 نقش ،درواقع .اند داشته زمینه این در یا برجسته نقش ...و سهام صاحبان حاکم، ورشکستگی

 .دشو بررسی بیشتر باید وی خروج به تصمیم بر اثرگذار فردی عوامل و کارآفرین فرد

 

 خروج اهمیت
 9نوجوانی و 3طفولیت 2،باروری 1،آغاز بخش چهار شامل را کارآفرینانه فرایند نظران صاحب برخی

 مراحل تا بیشتر را کارآفرینی فرایند رکلد دیدگاهی چنین (.Reynolds & White, 1997) دانند می

 جمله از بیشتری مراحل شامل را کارآفرینی فرایند دیگر های دیدگاه .داند می آن آغازین و نوپایی

 بدون را کارآفرینی فرایند (2010) دتینه (.Cardon et al., 2005) اند دانسته نیز 5بلوغ و رشد مراحل

 .است افزوده قبلی مراحل به نیز را خروج ةمرحل و داند نمی کاملی فرایند خروج

 زیادی اهمیت اقتصاد و حرفه بنگاه، مالک کارآفرین فرد برای مختلف های جنبه از خروج

 مختلف منابع ها آن از یبردار بهره برای و کند می شناسایی را ها فرصت کارآفرین فرد .دارد

 برخی نظر از (.DeTienne, 2010: 205) کند یم صرف عاطفی و روحی ،یزمان مالی،

 این و است برقرار وی بنگاه و گذاربنیان و مالک بین یعمیق بسیار عاطفی وابستگی پژوهشگران

 (.Dodd, 2002) دارد همراه به کارآفرین برای خروج پی در را زیادی احساسی و عاطفی بار

 منابع کارآفرینان خروج .است بررسی قابل منفی و مثبت نظر دو از بنگاه برای خروج اهمیت

 مدیران با قبلی کنندگان اداره جایگزینی به و کند می تأمین را بنگاه جدید انسانی نیروی و مالی

 منفی های جنبه ترین مهم از ،همچنین (.Boeker & Wiltbank, 2005) شود می منجر تر باتجربه

همبر و بنگاه عملکرد کاهش و کار در اختالل شغلی، ناامنی به توان یم بنگاه برای خروج

 .(Haveman & Khaire, 2004) کرد اشاره بنگاه گیری تصمیم ساختار خوردن

 

 

                                                      
1. Conception 
2. Gestation 
3. Infancy 
4. Adolescence 
5. Maturity 
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 خروج بر مؤثر عوامل 
 بنگاه به اند نهاده بنیان را کوچک یوکارها کسب که کارآفرینانی تحقیق، ةسابق اساسبر

 از باشد، سود یا رشد ها آن اصلی های یزهانگ اگر یژهو به و دارند زیادی وابستگی وکار کسب

 ندکن یم طراحی و تدوین را وکار کسب از خروج راهبرد نوعی کارآفرینی فرایند ابتدای

(DeTienne, 2010: 208.) 

 افراد خروج به تصمیم بر اثرگذار مهم عوامل از دیگر یهاوکار کسب برای فرصت وجود 

 بنگاه از و کنند می شناسایی را بهتری سودآور های فرصت کارآفرینان ،ترتیب ینا به .است

 شرایطی، چنین در (.Maertz & Campion, 2004) کنند یبردار بهره ها آن از تا شوند می خارج

 زیادی وابستگی اش یفعل بنگاه در کارآفرین فعلی گذاری یهسرما میزان به خروج به تصمیم

 به رسیدن احتمال و موفقیت شانس کارآفرین وکار، کسب میانی و آغازین مراحل در .دارد

 نباشد، قائل خود برای چندانی موفقیت شانس که یدرصورت و کند یم برآورد را خود اهداف

 روی اثرگذار مهم عوامل بررسی در پژوهشگران (.DeTienne, 2010: 210) شود خارج شاید

 ی،شناخت روان عوامل بنگاه به عاطفی وابستگی ازجمله دیگری مهم عوامل بر ،خروج به تصمیم

 Leroy)  اند کرده تأکید مربوطه کشور ورشکستگی قوانین و مالی امکانات انگیزشی، و شناختی

et al., 2007). ،کارآفرینان خروج های یشهر شناختن برای دارد باور (2010) دتینه درمجموع 

 .رسید کارآفرینان گیری یمتصم و ذهنیت از بهتری شناخت و درک به باید

 

 تحقیق روش

 رویکردی اطالعات گردآوری روش برحسب و است بنیادی هدف، برحسب پژوهش این

 به ازین روش، نیا انتخاب یاصل لیدل .است گرفته انجام 1399 تا 1393 سال از و دارد روایتی

 هک است ینانیارآفرک یها تجربه بررسی براساس نانیارآفرک خروج عوامل و ها یشهر ییشناسا

 ,Schutt) اند کرده تیروا را خود خروج ردنکتجربه یچگونگ داستان و نددار خروج ةتجرب

2011.) 

 استخراج منظور به .شد استفاده محورواقعه ةمصاحب ابزار از تحقیق این دادن انجام ایبر
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STAR ةمصاحب چارچوب ،قیعم ةمصاحب های پرسش
1 (Kessler, 2006) وگرفته شد  کار به 

 شش شامل یینها ةپرسشنام و شد  اصالح آزمون ةیاول ةمصاحب در شدههیته های پرسش ادامهدر

 سرگذشت تا شد  خواسته ها نمونه از مصاحبه دادن انجام در .شد هیته مصاحبه یبرا پرسش

 یبرا .نندک تیروا آن از پس و خروج زمان تا ابتدا از داستان قالب در را خود وکار کسب

 از ،کارآفرینان خروج ةواقع یاساس یها جنبه فتادنین قلم از و اطالعات بودناملک از نانیاطم

 در مصاحبه مورد ةنمون اگر یعنی ؛شد استفاده راهنما چارچوب عنوان به مصاحبه های پرسش

 نیا از استفاده با ،کرد یم فراموش را یمورد ش،یخو سرگذشت مورددر صحبت زمان

 .ندک املک را بحث شد یم خواسته یو از ها پرسش

 صنایع کشاورزی، ،IT الکترونیک، صنایع در فعال ایرانی نانیارآفرک قیتحق این یآمار ةجامع

 ,Creswell) شد برده کار به ها نمونه انتخاب برای هدفمند یریگ نمونه روش .بودند شیمیایی و غذایی

 اساسبر و وکار کسب یانداز راه ةتجرب .1 :ندشد دهیبرگز ریز یها شاخص اساسبر که (405 :2005

فرصت به عنوان شانس برآورده ساختن  .آن از یبردار هبهر و کارآفرینانه یها فرصت شناسایی

 یفتعر یانارائه ارزش به مشتر یخالق منابع برا یببازار از راه ترک یعالقه ها و خواسته ها یازها،ن

 .خود یوکارها کسب عمر ةچرخ در خروج ةتجرب از یبرخوردار. 2 شود. یم

گونه همان رازی ،گرفت قرار مبنا وکارش کسب و بنگاه از کارآفرین خروج نیز خروج برای

 از کارآفرینان خروج بین باید تحقیقات در ،کنند می پیشنهاد (2010) همکاران و ونبرگ که

 به حاضر تحقیق .کرد بررسی را زمینه دو هر و دش قائل تمایز بنگاه خود خروج بین و بنگاه

 .است پرداخته بنگاه از کارآفرینان خروج املعو شناسایی

 ردنک متوقف زمان مورددر قضاوت اریمع .شد محدود داده یآور جمع با نمونه حجم

 نوتاش، و الیاسی ی)محمد برسیم اشباع به که زمانی تا است هینظر ای ها مقوله ینظر یریگ نمونه

 نمونه افزایش با آن در کلی تغییرات که رسد یم انسجام از حدی به تئوری اشباع، مرحلة در (.1390

                                                      
 :دارد یدتأک رویداد یک افتادناتفاق اصلی ارکانعنوان  به زیر یها جنبهبر  STAR رویکرد .1

 ؛است داشته وجود کنش یک ایجاد زمان در که ای یژهو شرایط و موقعیت(: Situation) موقعیت (الف
 ؛کنش آن ایجاد در یرگذارتأث افراد جایگاه و شغل موقعیت،(: Task) کار( ب
 ؛موردنظر افراد توسط گرفته انجام اقدامات(: Action) کنش( ج
 .موردنظر کنش های یخروج و نتایج(: Result) نتایج( د
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 .شد محقق دوازده و یازده ةنمون در امر نیا (.79 :1321 ،یامام و فرد ییدانا) یابد می کاهش کم کم 

 یاهنظر از و شد طراحی مند نظام صورت به اطالعات یگردآور ابزار تحقیق روایی برای

 داشتند خروج ةتجرب که ینانیارآفرک همچنین، .شد استفاده آن لیمکت و اصالح در خبرگان

به نقطه اشباع در  یدنرس .کرد کمک قیتحق ییروا به امر این و شدند انتخاب نمونه برای

مصاحبه  یداده ها یلبا انجام و تحل یامر ینآن بود. چن یاییکننده پا ینپژوهش حاضر تضم

 لیتحل یبرا .گرفت انجام یبند مقوله و یدگذارک روش با ها داده لیتحل. دوازدهم حاصل شد

 قیتلف) یهثانو یدگذارک (،شواهد )استخراج هیاول یدگذارک شامل یاصل مرحلة سه ها داده

 صورت (ها شاخص نیب وندیپ و قی)تلف ها مقوله ییشناسا و (ها شاخص ییشناسا ای مشابه موارد

 (.1390 نوتاش، و الیاسی ی)محمد گرفت
 

 ها یافته
 آمار 1 لوجد .شدندگرفته  درنظر یآمار ةنمون ایرانی نیارآفرک دوازده پژوهش نیا در

 .دهد می نشان را ها آن به مربوط توصیفی
 

 یشناخت جمعیت مشخصات .1 جدول
 درصد تعداد  

 3/33 11 مرد جنسیت
 7/11 2 زن 
 22 3 31 زیر سن
 21 -31 7 4/23 
 1/11 2 21 باالی 

 21 1 لیسانس تحصیالت سطح
 4/43 4 یسانسل فوق 
 1/11 2 دکتری 

 1/11 2 الکترونیک بخش یا صنعت
 22 3 اطالعات فناوری 
 2/13 1 کشاورزی 
 22 3 غذایی صنایع 
 1/11 2 شیمیایی مواد 
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 طریق از شواهد ییشناسا همان ای هیاول یدگذارک ابتدا .اولیه کدگذاری :لیتحل اول مرحلة

 .گرفت انجام کیکتف به 2 جدول قالب در ینگارش های مصاحبه

 
 (دشواه یی)شناسا هیاول یدگذارک .2 دولج

 خروج عوامل نمونه شمارة
 بهتر های فرصت .1 1

 دولتی های سیاست در ثبات نبود .2
 مطالبات نشدن وصول .3
 خانوادگی مشکالت .4
 گروهی کار نگرفتن شکل .2

 آینده بی بازار .1
 پذیری ریسک نبود .7
 متخصص نیروی نبود .3

 ریزی برنامه در ضعف .9

 ضعیف بازاریابی .11
 شرکا هماهنگینا .11

... ... ... 
 بازار بینی پیش در ضعف .1 11

  محیطی پیچیدة عوامل .2
  گردش در کافی سرمایة نداشتن .3
 بازنشستگی  .4
 کار توان کاهش و سن افزایش .2

 تحمل حد از فراتر استرس  .1
 آینده بدون صنعت  .7
 بروز مدیریت نبود .3

 تخصص نه رفاقت اساسبر شریک انتخاب .9
 شریک انتخاب هنگام در کم دقت  .11

 جدید شرکت یستأس .1 12
 ارز قیمت افزایش .2
 محیطی زیاد یاطمینان بی  .3
  روزانه بسیار استرس .4

 آشنایی و رفاقت اساسبر شراکت  .2
 ریسک نداشتن .1

 رشد بدون صنعت .7
 فروش و یابیبازار در ضعف .3

 

 مشابه موارد هیثانو یدگذارک منظور به مرحله این در .یهثانو یکدگذار :لیتحل دوم مرحلة

 توجه با .شد ییشناسا موضوع با مرتبط های شاخص ،یرارکت موارد حذف با و شد بندی دسته

 آن از ییها نمونه د،یانجام شاخص 37 ییشناسا به هک هیثانو یدگذارک مطالب بودنیطوالن به

 .است اول مصاحبة در دوم کد معنیبه E1-2. است شده ارائه 3 جدول قالب در
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 (ها مؤلفه یی)شناسا هیثانو یدگذارک از یا نمونه .3 جدول 
 موارد ها مؤلفه شناسایی ردیف

 E1-2، E2-4، E10-4، E7-2 ها سیاست مکرر ییرتغ 1

 E11-2، E12-3،E9-7 محیطی زیاد یاطمینان بی 7

 E11-6، E12-1، E9-2، E10-6  زیاد کاری استرس 13

 E1-11، E12-5، E9-4 نداشتن توافق و شراکت در مشکل 11

 E11-8، E3-6، E3-6، E6-6 مدیریتی دانش ضعف 21

 E8-6، E3-8، E6-2، E10-5، E7-5 رشد ةسرمای نکردن ینتأم 23

 E11-1، E12-8، E3-5، E3-5، E5-10، E10-8 فروش و بازاریابی در ضعف 31

 E5-7، E7-1 بهتر بازار شناسایی 31

 

 های ترکیب ،ها مقوله ییشناسا یبرا مرحله، نیا در .ها مقوله شناسایی :تحلیل سوم مرحلة

 به موضوع با مرتبط یها مقوله روش نیا با و گرفت انجام یمعنابخش با توأم ها شاخص نیب الزم

 شدهاستخراج یها مقوله تیاهم ةدربار یروشنگر یبرا ،ادامهدر .شد ییشناسا 9 جدول شرح

 .شود یم ارائه ها یتروا نمونة از برخی و بیشتر یحاتتوض

 

 ها مقوله ییشناسا .4 جدول
 موارد ها مقوله ردیف

 یها فرصت شناسایی 1
 وکار کسب بهتر

E1-1 ، E2-2 ، E2-3 ، E12-4 ، E3-7 ، E8-2 ، E3-7 ، E6-3 ، E5-7 ، E7-1 

 محیطی نامساعد شرایط 2
 قانونی و

E1-2 ، E11-2 ، E2-4 ، E2-5 ، E12-2 ، E12-3،E3-3 ، E3-2 ، E8-5 ، E-8 

E8-1 ، E9-7 ، E9-1 ، E9-6 ، E3-3 ، E3-2 ، E5-9 ، E10-3 ، E10-2 ، 
E10-4 ، E7-2 ، E7-11 ، E7-13 

E1-3 مالی مشکالت 3 ، E2-6 ، E2-7 ، E11-3 ، E3-8 ، E8-6 ، E9-3 ، E3-8 ، E5-3 ، E6-2 ، 
E10-5 ، E7-5 

E1-4 عاطفی شرایط 4 ، E1-5 ، E2-9 ، E2-10 ، E11-4 ، E11-5 ، E11-6 ، E12-1 ، E3-4 ، 
E3-4 ،، E8-3،E9-2،E6-1 ، E6-5 ، E5-1 ، E5-6 ، E10-6 ، E7-4 ، E7-3 

 انداز چشم نکردن برآورد 2
 مثبت

E1-6 ، E2-11 ، E11-7 ، E12-7 ، E3-1 ، E9-8 ، E3-1 ، E6-4 ، E5-5 ، 
E5-11 ، E10-1 ، E7-8 ، E7-12 ، E7-9 

 و مدیریت مشکالت 1
 وکار کسب ةادار

E1-7 ، E1-8،E1-9 ، E1-10 ، E2-1 ، E2-8 ، E2-12 ، E11-1 ، E11-8 ، 
E12-8 ، E12-6 ، E3-6 ، E3-5 ، E8-7 ، E8-4 ، E9-5 ، E3-6 ، E3-5 
E6-6 ، E6-7 ، E5-8 ، E5-10 ، E5-2 ، E10-7 ، E10-8 ، E7-10 ، E7-6 ، 
E7-7 ، E5-4 

E1-11 شراکت مشکالت 7 ، E11-9 ، E11-10 ، E12-5 ، E9-4 
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 وکار کسب بهتر یها فرصت شناسایی .1

 وکار کسب برای سودآورتر و بهتر یها فرصت شناسایی به وکار کسب بهتر یها فرصت مقولة

 در شراکت پیگیری، برای بهتر فرصت شناسایی به شده بررسی یها نمونه برخی .دارد اشاره

 ةنمون .اند کرده اشاره خروج دالیل عنوان به جدید شرکت یستأس و جدید یوکار کسب

 :شود یدرادامه مطرح م شده بیان مقولة از یتیروا

 در همکاری پیشنهاد دوستان از یکی ،بودیم نقدی جریان مشکالت درگیر که موقع همان»

 گشت یم فردی دنبالبه و کرد یم یستأس را شرکتش داشت تازه .داد را جدید شرکت یک

 اینجا از طرفی از من .نداشت اندازیراه تجربة خودش چون کند کمک بهش یانداز راه در که

 .«کردم قبول را پیشنهادش و بودم شده خسته

 

 وکار کسب برای یقانون و یطیمح نامساعد شرایط .2

 فضای بر حاکم محیطی شرایط به وکار کسب برای یقانون و یطیمح نامساعد شرایط ةمقول

 توسط ها سیاست تغییر و دولتی های سیاست در یثبات بی به ها نمونه بیشتر .دارد اشاره وکار کسب

 اقتصاد ناپایدار وضعیت نامناسب، قوانین پاگیر،ودست قوانین دولتی، یتحما  نبود دولت،

 از یکی ،مثال برای ؛اند کرده اشاره خروج دالیل عنوان به ...و المللی ینب های تحریم ،کشور

 :کند می اشاره ها نمونه

 به نوسانات شدت اما ،کرد مدیریت توان می جایی یک تا .زد ضربه ما به خیلی ها یمتحر»

 را کار این اگر .کنیم تعطیل که گرفتیم تصمیم ما و شد خارج کنترل از که بود حدی

 دچار هم ما نگرفتند درستی تصمیم موقع آن در که همکارانی از برخی مثل کردیم ینم

 «.شد گرفته درستی تصمیم موقع آن نظرم به ولی .شدیم یم تر یاساس مشکالت

 

 یمال التکمش .3

 ینچنهم و توسعه برای نقدینگی مدیریت و مالی ینتأم مشکالت به یمال التکمش ةمقول

 ها نمونه از یکی ،مثال برای ؛بود کارآفرینان خروج دالیل از که دارد اشاره وکار کسب فعالیت

 :گوید یم
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 ،کردیم پیگیری خیلی وام برای .داشتیم نیاز گذاری یهسرما میلیارد سه حداقل به ادامه برای» 

 و بود باال خیلی توقعشان اما ،دادند مشارکت و کمک پیشنهاد نفر چند .نرسیدیم ییجا به اما

 «.ماند ینم باقی ما خود برای چیزی عمالً

 

 عاطفی شرایط .1

 از بسیاری و دارد اشاره کارآفرین فرد عاطفی و شخصی مسائل به عاطفی و شخصی عوامل

 دردسرهای کافی، ةانگیز نداشتن شخصی، ةعالق نبود شخصی، و خانوادگی مشکالت ها نمونه

 :آید یدرادامه م شدهانیب مقوله از یتیروا ةنمون .دانستند خود جوخر دالیل  را ...و زیاد

 همش و نیومد در آب از کردم یم فکر که چیزی اون .دادم دست از رو ام عالقه مرور به ...»

 همین اگر که یدرصورت ،گرفت یم من از زیادی زمان .بود جهت یب و خودبی دردسرهای

 .«گرفتم یم یبهتر نتایج گذاشتم یم دیگه جای رو وقت

 

 مثبت انداز چشم نکردنبرآورد .1

 اشاره وکار کسب ةآیند دربارة مناسب انداز چشم نداشتن به مثبت انداز چشم نکردنبرآورد

 را ...و رشد بدون بازار رشد، بدون و راکد صنعت آینده،بی بازار ها نمونه از برخی .کند می

 .کردند بیان خروج دالیل

 جا و شوید می صنعتی یک وارد شما موقع یک .بود چهارتا تا دو دو حساب یک ببینید»

 که رسد یم موقع یک اما ،گیرید می نتیجه و کنید می تالش هم شما هست زیاد خیلی کار برای

 من اما ،ندارند رییگد راه چون ،چسبند یم همین به ها یبعض .نیست رشدی هیچ دیگر

 .«کنم شروع جدید کار که خواستم یم

 

 وکار کسب اداره و مدیریت مشکالت .6

 این یها نمونه .دارد اشاره وکار کسب ةادار و مدیریت به مربوط ائلسم به شده یانب ةمقول

 بینی پیش در ضعف ،یابیبازار ضعف بازار، از ناکافی شناخت و فیضع یابیبازارپژوهش، 

 دانش ضعف و عملیاتی دانش ضعف و ریزی برنامه در ضعف تیمی، کار ضعف فروش،
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 یردر ز مقوله این برای شده یانب روایتی ةنمون .اند کرده معرفی خروج دالیل  را ...و مدیریتی

 :شود یم یانب

 اتفاق مسیر اون گذاشتم ینم داشتم رو االن ةتجرب اگر شاید .بود ضعیف خیلی ما بازاریابی»

 یشترب بازاریاب روی اگر شاید .بود حد همون در ما ةتجرب و دانش موقع اون در اما ،بیفته

 «.باشیم داشته بهتری خیلی ةنتیج تونستیممی کردیم یم توجه بیشتر و بودیم کرده گذاری یهسرما

 

 شراکت مشکالت .1

 قطع به کهدارد  اشاره ها آن بین ناهماهنگی و شرکا بین آمده یشپ مسائل به شراکت مشکالت

 شرکا، بین اختالف ا،کشر هماهنگینا بررسی مورد یها نمونه .است شده منجر همکاری

 روایتی نمونة .اند دانسته خروج دالیل را آشنایی و رفاقت اساسبر شراکتو  متضاد های دیدگاه

 :شود یدر ادامه مطرح م مقوله این برای

 .است فایده یب تخصص نه و باشد رفاقت اساسبر که شراکتی .بود زیاد خیلی نظر اختالف»

 رکا در اما ،بودیم خوبی خیلی دوستان ما .کرد همکاری تخصص اساسبر باید من نظر به

 .«زد یم لطمه شرکت کار به این و داشتیم زیادی نظر اختالف

 

 گیری یجهنت و حثب
 این آن بدون که است کارآفرینی فرایند از بخشی خروج به تصمیم نددار باور نظران صاحب

 کمتر کارآفرینی فرایند در کارآفرینانه خروج .(DeTienne, 2010: 204) شود مین کامل فرایند

 اغلب .خورد یم چشم به ایرانی کارآفرینان مورددر یژهو به کاستی این .است شده بررسی

 بر خروج آثار یا خروج رب اثرگذار عوامل بررسی به خروج مورددر گرفته انجام های پژوهش

 و (Minor, 2003) یعاطف و احساسی فردی، عوامل .اند پرداخته کالن اقتصاد بر و وکارها کسب

 به تصمیم رب اثرگذار عوامل ترین مهم (Wennberg, 2008) یبنگاه و یا حرفه فردی، عوامل

 مورددر جامعی پژوهش که نتیجه این به رسیدن از پس .اند شده شناخته کارآفرینان خروج

 گفتمانی -روایتی رویکردی با حاضر پژوهش ندارد، وجود کارآفرینان خروج های ریشه

 هفت پژوهش، این های یافته اساسبر .ردک یبررس را کارآفرینان خروج های ریشه و عوامل
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 ،وکار کسب بهتر یها فرصت شناسایی ،وکار کسب برای یقانون و یطیمح نامساعد شرایط عامل 

 مدیریتی مشکالت مناسب، انداز چشم نکردنبرآورد عاطفی، و شخصی عوامل مالی، مشکالت

 کارآفرینان خروج بر اثرگذار عوامل ترین مهم از شراکت مشکالت و وکار کسب ةادار و

 .هستند

 نتایج بررسی به که دارد همخوانی (2007) همکاران و لروی های یافته با تحقیق نتایج

 این در .پرداختند بنگاه مالک کارآفرینان شخصیتی عوامل و انگیزش قصد، اساسبر خروج

 شناسایی خروج، عوامل از یکی .شد شناسایی خروج عوامل از یکی عاطفی شرایط نیز پژوهش

 که کند می ییدتأ را (2009) کمپیون و مارتز های یافته اینو  است وکار کسب بهتر یها فرصت

 افراد خروج به تصمیم بر اثرگذار مهم عوامل از را دیگر یوکار کسب یها فرصت وجود

 شناسایی را بهتری سودآور یها فرصت کارآفرینان ها آن نظر از ،ترتیباینبه .اند دانسته

 این نیز حاضر تحقیق در .کنند یبردار بهره ها آن از تا شوند می خارج بنگاه از و کنند می

 (2010) دتینه مورد اشارة ینانفرآکار نوع آن با خروج عامل این .شد مشاهده موضوع

 خود کارآفرینی فرایند ابتدای از و است سود یا رشد ها آن اصلی های یزهانگدارد که  یخوان هم

 (.DeTienne, 2010: 208) ندکن یم طراحی و تدوین راوکار  راهبرد خروج از کسب نوعی

 عوامل کهدارد  یخوان هم (2010) دتینه سوی از شده ناساییش خروجی عوامل با نتایج ،ینچنهم

 مؤثر خروج در را ورشکستگی قوانین و مالی امکانات انگیزشی، و شناختی ،یشناخت روان

 مناسب انداز چشم نکردن برآورد و عاطفی شرایط ،مالی مشکالت نیز تحقیق این در .داند می

 .شد شناسایی

 
 تیآ های پژوهش یبرا یشنهادهاپ

 خروج های ریشه که است پژوهشی نخستینرو  پیش پژوهش اینکه به توجه با .1

 است، کرده استفاده کیفی رویکردی از و کردهمطالعه  را ایرانی کارآفرینان

 کارآفرینان خروج های ریشه شناسایی در نیز کمی یها روش از باید آینده های پژوهش

 .بگیرند بهره

 منفی یگاهدید کارآفرینان بیشتر که شد گرفته نتیجه پژوهش این دادن انجام فرایند در .2
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 توان می را خروج که یدرصورت ،دانند می شکست مترادف را آن و دارند خروج به

 مشخص یمرزبند برای بیشتری تحقیقات باید .دانست کارآفرینان برای دوباره آغازی

 .دگیر انجام کارآفرینان شکست و خروج بین

 خروج بر اثرگذار سازمانی و فردی عوامل بررسی به پیشین های پژوهش بیشتر .3

 میزان با متالطم های یطمح یژهو به محیطی، عوامل آثار است بهتر .اند پرداخته کارآفرینان

 .شود بررسی کارآفرینان خروج زمینة در ،تغییرات زیاد

 آینده تحقیقات شود می پیشنهاد .است کرده بررسی را ینانکارآفر خروج تحقیق این .9

 .کنند بررسی را ینبنگاه کارآفر خروج

 
 :کاربردی یشنهادهایپ

 خروج مناسب یها روش آموزش با و شود برگزار آموزشی یها دوره کارآفرینان برای .1

 .شود کمک ها آن کارآفرینانة حیات ادامة به

 توجه .است ینانکارآفر اساسی مشکالت از یکی چنانهم مالی مشکالت .2

 و وکار کسب فرشتگان مثل راهکارهایی و است ضروری بخش این به گذاران یاستس

 .شود می یشنهادپ یزآم مخاطره گذاران یهسرما

 آموزش نیز زمینه این در .است کارآفرینان اصلی مشکالت از یکی وکار کسب مدیریت .3

 .است الزم
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