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شناسایی عوامل خروج کارآفرینان :رویکرد روایتی
پوریا نوری ،1عبداهلل احمدی کافشانی ،2کامبیز طالبی
 .1دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
3

 .2دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1399/03/02 :
تاریخ پذیرش1395/02/30 :

چکیده
خروج کارآفرینانه یکی از مهمترین اجزای فرایند کارآفرینی است .هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر
خروج کارآفرینان ایرانی است .بیشتر پژوهشها درمورد خروج به بررسی عوامل اثرگذار بر خروج و آثار خروج بر
کسبوکارها و بر اقتصاد کالن انجام گرفتهاند .پژوهش حاضر برحسب هدف ،بنیادی و برحسب روش گردآوری
اطالعات رویکردی روایتی است که عوامل و ریشههای خروج کارآفرینان را بررسی کرده است .بازة زمانی این تحقیق
 1393تا  1399است .جامعة آماری این تحقیق کارآفرینان ایرانی هستند .دوازده مصاحبه با روش نمونهگیری هدفمند انجام
گرفت و با تحلیل دادهها از طریق روش کدگذاری ،هفت عامل برای خروج کارآفرینان شناسایی شد .شرایط نامساعد
محیطی و قانونی برای کسبوکار ،شناسایی فرصتهای بهتر کسبوکار ،مشکالت مالی ،شرایط عاطفی ،برآوردنکردن
چشمانداز مناسب ،مشکالت مدیریتی و ادارة کسبوکار و مشکالت شراکت بهعنوان عوامل خروج در میان کارآفرینان
مورد بررسی شناسایی شد.
واژههای کلیدی :خروج کارآفرینانه ،رویکرد روایتی ،عوامل خروج کارآفرینان.

* نویسندة مسئول
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مقدمه
با توجه به اهمیت کارآفرینان و کارآفرینی برای رشد ،توسعه و رفاه جوامع ،جنبههای
گوناگون فرایند کارآفرینی بهصورت گسترده بررسی شده است .بیشتر پژوهشهای
صورتگرفته در زمینة کارآفرینی نشان میدهند فرایند کارآفرینی با خلق و برپایی کسبوکار
خاتمه مییابد

)Tienne, 2010

 .(Deبرخی صاحبنظران به این دیدگاه تردید دارند .خروج

کارآفرینان بخشی از فرایند کارآفرینی شناخته شده است که نه فقط برای فرد کارآفرین بلکه
برای بنگاه ،حرفه و اقتصاد اهمیت فراوانی دارد ).(De Tienne, 2010; Wennberg et al., 2010
خروج کارآفرینانه یعنی فرایندی که بنیانگذاران کسبوکارهای خصوصی بنگاه را ترک
میکنند

)2010

 .(DeTienne,خروج بخش مهمی از فرایند کارآفرینی است .بسیاری از

کارآفرینان موفق در ابتدای ورود به کسبوکار راهبرد خروج را تدوین نیز میکنند .این
کارآفرینان بهطور هدفمند و پس از رسیدن کسبوکار به مراحل مشخص ،از حرفه یا
کسبوکار فعلی خارج میشوند و کسبوکار جدیدی راهاندازی میکنند ).(DeTienne, 2010
داشتن برنامه و راهبرد خروج یکی از وجوه متمایزکنندة کارآفرینان موفق و ناموفق است
)& Mellewigt, 2007

 .(Deckerبرخالف تصور رایج ،خروج کارآفرینان مترادف شکست

آنها نیست و بسیاری از کارآفرینان خارجشده ،با کسب تجربة بیشتر و یادگیری از فعالیتهای
قبلی ،دوباره به حرفة قبلی یا حرفة جدید وارد میشوند .شکست بهمعنی انحالل کسبوکار و
توقف فعالیتهای آن یا شکست تجاری کسبوکار است ) .(Headd, 2003در مقابل ،خروج
ترک کسبوکار از سوی کارآفرین تعریف میشود و این خروج نشانگر شکست و توقف
فعالیتهای بنگاه نیست .شکست انواع مختلفی دارد .هید ( )2003درکل شکست کسبوکارها
را شامل یکی از شرایط زیر میداند .1 :زمانیکه بازگشت سرمایة بنگاه بهصورت آشکار کمتر
از سرمایهگذاری اولیه است؛  .2وقتیکه مالک کنترل بنگاه را کامل از دست میدهد و بنگاه
دیگر بهعنوان تمامیتی تجاری وجود خارجی ندارد؛  .3هنگامیکه مالک به هر دلیلی به اهداف
مورد نظر خود نمیرسد و بنگاه را ترک میکند.
پژوهشگران بسیار کوشیدهاند تا بین خروج و شکست تفاوت قائل شوند و این دو را
بهعنوان دو پدیدة جدا از هم مطالعه کنند

)et al., 2007

 .(Leroyبخش گستردة تحقیقات
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درمورد خروج کارآفرینان بیشتر بر عوامل مؤثر در خروج ،شرایط خروج کارآفرینان ،ورود
مجدد آنها و نیز تفاوتهای بین خروج و شکست تمرکز کردهاند ) .(DeTienne, 2010: 203با
توجه به اهمیت فراوان مفهوم خروج در موفقیت و شکست کارآفرینان و نقش برجستة آن در
کسب تجربه برای کارآفرینان و نیز با توجه به اینکه پژوهشهای میدانی چندانی در این زمینه
وجود ندارد ،شناسایی دالیل و ریشههای خروج کارآفرینان اهمیت بسیاری دارد .با وجود
اهمیت مفهوم خروج ،تاکنون پژوهش میدانی با هدف بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر
خروج کارآفرینان انجام نگرفته است و این شکاف پژوهشی وجود دارد .پژوهش حاضر با
هدف ازبینبردن این شکاف پژوهشی انجام گرفته است و عوامل خروج کارآفرینان ایرانی را
مطالعه میکند .این پژوهش نخستین مطالعة میدانی درمورد ریشههای خروج کارآفرینان ایرانی
است .هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر خروج کارآفرینان ایرانی است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
خروج کارآفرینانه فرایندی است که در آن بنیانگذاران کسبوکارهای خصوصی بنگاه
کسبوکار را ترک میکنند و دیگر هیچ مسئولیتی درمورد آن ندارند ( .)DeTienne, 2010بخش
اعظم پژوهشهای انجامگرفته دو نوع خروج را شناسایی کردهاند .1 :خروج از بازار که نوعی
راهبرد شناخته میشود؛  .2خروج بنگاه (ورشکستگی یا تعطیلی بنگاه) (

Decker & Mellewigt,

 .)2007: 47پژوهشهای پیشین بیشتر عوامل فردی اثرگذار بر خروج و چرایی ،چگونگی و زمان
تصمیم مالک و بنیانگذار بنگاه را برای خروج بررسی کردهاند

(De Tienne, 2010; Wennberg et

) .al., 2007ماینور ( )2003با مطالعة دوازده مورد خروج نتیجه گرفت به دالیل مختلف عاطفی،
احساسی و روانشناسی ،افراد کمی خود را برای خروج از بنگاه آماده میکنند .لروی و همکاران
( )2007نتایج خروج را براساس قصد ،انگیزش و عوامل شخصیتی کارآفرینان مالک بنگاه بررسی
کردند .ونبرگ و همکاران ( )2007نقش و آثار سرمایة انسانی را بر خروج بررسی کردند .ونبرگ
( )2002خروج کارآفرینان را نه پدیدهای انتزاعی ،بلکه پدیدهای چندوجهی دانست که از جنبههای
گوناگون فرد ،بنگاه و حرفه به بررسی نیاز دارد .دتینه ( )2010خروج را فرایندی میداند که از سه
جنبة سطح تحلیل ،خصوصی یا عمومیبودن و متغیرهای وابسته قابل بررسی است.
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ایمانیپور و کنعانی ( )1322در تحقیقی عوامل مؤثر بر تصمیم به خروج سرمایهگذاران
مخاطرهپذیر را شناسایی کردند و چهارده شاخص را شناسایی کردند .از میان شاخصهای
نهایی ،پنج مورد به عملکرد شرکت سرمایهپذیر ،چهار مورد به سرمایهگذار ،سه مورد به عوامل
محیطی و دو مورد به کارآفرین مربوط است .آنها نتیجه گرفتند درنظرگرفتن ترکیبی از این
شاخصها در هنگام اتخاذ تصمیم به خروج ضروری است .بهویژه ،بیتوجهی به عوامل مربوط
به کارآفرینان موجب چالشهای جدی در مدیریت فرایند خروج میشود (ایمانیپور و
کنعانی .)1322 ،آراستی و غالمی ( )1329در تحقیقی عوامل شکست کارآفرینان را در ایران
شناسایی و میزان اهمیت هریک از این عوامل را تعیین کردهاند .آنها عوامل اصلی شکست
کارآفرینان را در ایران سه عامل خارجی ،جو اقتصادی نامناسب جامعه ،قوانین و مقررات
دولتی و تأمین نامناسب منابع مالی از راه سرمایهگذاران و بانکها و سه عامل داخلی تغییر
انگیزهها ،خستگی و دلسردی از کار ،ارزیابی غیرواقعی طرح و عضویت نداشتن در شبکهها و
گروههای مرتبط با کسبوکار دانستند (آراستی و غالمی .)1329 ،محمدی الیاسی و نوتاش
( )1390در پژوهشی با روش تحقیق روایتی روایتهای زندگی کاری ده کارآفرین کارکشته
را شناسایی کردند که در کارهای خود تجربة شکستهای گوناگون داشتند .آنها در هفت
مقولة نداشتن دانش ،تجربه و مهارتهای کارآفرینی ،چالش بازاریابی و فروش ،مشکالت
شراکت نامناسب ،انعطافناپذیری در روش ،مشکالت مالی ،شیفتگی به مسیر خطا و
نامساعدبودن محیط کسبوکار طبقهبندی کردند .نوتاش ( )1392در پژوهشی براساس روش
تحقیق روایتی /تحلیل گفتمان ،چارچوب مفهومی اولیهای را دربارة چگونگی یادگیری از
شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی ارائه کرده است .چارچوب ارائهشده از سوی وی شامل
ریشههای شکست کارآفرینان ،پیامدهای شکست ،اقدامات برگزیده برای مواجهه با شکست و
درنهایت آموختههای حاصل از شکست میشود.
دتینه ( )2010با جمعبندی مطالعات انجامگرفته در زمینة خروج به نتایج زیر رسید .1 :با
وجود تفاوتهای فاحش خروج با شکست ،هنوز بسیاری از محققان و پژوهشگران و نیز
کارآفرینان این دو را مترادف یکدیگر یا بسیار همسان درنظر میگیرند؛  .2راهبرد مناسب
خروج یکی از وجوه متمایزکنندة کارآفرینان موفق و ناموفق است؛  .3اهمیت نقش فرد
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کارآفرین در مطالعات خروج زیاد پررنگ نبوده است و عواملی مانند ساختار بنگاه ،قوانین
ورشکستگی حاکم ،صاحبان سهام و ...نقش برجستهای در این زمینه داشتهاند .درواقع ،نقش
فرد کارآفرین و عوامل فردی اثرگذار بر تصمیم به خروج وی باید بیشتر بررسی شود.
اهمیت خروج
برخی صاحبنظران فرایند کارآفرینانه را شامل چهار بخش آغاز ،باروری ،طفولیت و نوجوانی
1

2

3

9

میدانند ( .)Reynolds & White, 1997چنین دیدگاهی درکل فرایند کارآفرینی را بیشتر تا مراحل
نوپایی و آغازین آن میداند .دیدگاههای دیگر فرایند کارآفرینی را شامل مراحل بیشتری از جمله
مراحل رشد و بلوغ 5نیز دانستهاند ( .)Cardon et al., 2005دتینه ( )2010فرایند کارآفرینی را بدون
خروج فرایند کاملی نمیداند و مرحلة خروج را نیز به مراحل قبلی افزوده است.
خروج از جنبههای مختلف برای فرد کارآفرین مالک بنگاه ،حرفه و اقتصاد اهمیت زیادی
دارد .فرد کارآفرین فرصتها را شناسایی میکند و برای بهرهبرداری از آنها منابع مختلف
مالی ،زمانی ،روحی و عاطفی صرف میکند

(2010: 205

 .)DeTienne,از نظر برخی

پژوهشگران وابستگی عاطفی بسیار عمیقی بین مالک و بنیانگذار و بنگاه وی برقرار است و این
بار عاطفی و احساسی زیادی را در پی خروج برای کارآفرین به همراه دارد (.)Dodd, 2002
اهمیت خروج برای بنگاه از دو نظر مثبت و منفی قابل بررسی است .خروج کارآفرینان منابع
مالی و نیروی انسانی جدید بنگاه را تأمین میکند و به جایگزینی ادارهکنندگان قبلی با مدیران
باتجربهتر منجر میشود ( .)Boeker & Wiltbank, 2005همچنین ،از مهمترین جنبههای منفی
خروج برای بنگاه میتوان به ناامنی شغلی ،اختالل در کار و کاهش عملکرد بنگاه و برهم
خوردن ساختار تصمیمگیری بنگاه اشاره کرد ).(Haveman & Khaire, 2004

1. Conception
2. Gestation
3. Infancy
4. Adolescence
5. Maturity
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عوامل مؤثر بر خروج
براساس سابقة تحقیق ،کارآفرینانی که کسبوکارهای کوچک را بنیان نهادهاند به بنگاه
کسبوکار وابستگی زیادی دارند و بهویژه اگر انگیزههای اصلی آنها رشد یا سود باشد ،از
ابتدای فرایند کارآفرینی نوعی راهبرد خروج از کسبوکار را تدوین و طراحی میکنند
(.)DeTienne, 2010: 208
وجود فرصت برای کسبوکارهای دیگر از عوامل مهم اثرگذار بر تصمیم به خروج افراد
است .بهاینترتیب ،کارآفرینان فرصتهای سودآور بهتری را شناسایی میکنند و از بنگاه
خارج میشوند تا از آنها بهرهبرداری کنند ( .)Maertz & Campion, 2004در چنین شرایطی،
تصمیم به خروج به میزان سرمایهگذاری فعلی کارآفرین در بنگاه فعلیاش وابستگی زیادی
دارد .در مراحل آغازین و میانی کسبوکار ،کارآفرین شانس موفقیت و احتمال رسیدن به
اهداف خود را برآورد میکند و درصورتیکه شانس موفقیت چندانی برای خود قائل نباشد،
شاید خارج شود ( .)DeTienne, 2010: 210پژوهشگران در بررسی عوامل مهم اثرگذار روی
تصمیم به خروج ،بر عوامل مهم دیگری ازجمله وابستگی عاطفی به بنگاه عوامل روانشناختی،
شناختی و انگیزشی ،امکانات مالی و قوانین ورشکستگی کشور مربوطه تأکید کردهاند

(Leroy

) .et al., 2007درمجموع ،دتینه ( )2010باور دارد برای شناختن ریشههای خروج کارآفرینان
باید به درک و شناخت بهتری از ذهنیت و تصمیمگیری کارآفرینان رسید.
روش تحقیق
این پژوهش برحسب هدف ،بنیادی است و برحسب روش گردآوری اطالعات رویکردی
روایتی دارد و از سال  1393تا  1399انجام گرفته است .دلیل اصلی انتخاب این روش ،نیاز به
شناسایی ریشهها و عوامل خروج کارآفرینان براساس بررسی تجربههای کارآفرینانی است که
تجربة خروج دارند و داستان چگونگی تجربهکردن خروج خود را روایت کردهاند (

Schutt,

.)2011
برای انجامدادن این تحقیق از ابزار مصاحبة واقعهمحور استفاده شد .بهمنظور استخراج

شناسایی عوامل خروج کارآفرینان :رویکرد روایتی

پرسشهای مصاحبة عمیق ،چارچوب مصاحبة

161
1

2006( STAR

 )Kessler,بهکار گرفته شد و

درادامه پرسشهای تهیهشده در مصاحبة اولیة آزمون اصالح شد و پرسشنامة نهایی شامل شش
پرسش برای مصاحبه تهیه شد .در انجامدادن مصاحبه از نمونهها خواسته شد تا سرگذشت
کسبوکار خود را در قالب داستان از ابتدا تا زمان خروج و پس از آن روایت کنند .برای
اطمینان از کاملبودن اطالعات و از قلم نیفتادن جنبههای اساسی واقعة خروج کارآفرینان ،از
پرسشهای مصاحبه بهعنوان چارچوب راهنما استفاده شد؛ یعنی اگر نمونة مورد مصاحبه در
زمان صحبت درمورد سرگذشت خویش ،موردی را فراموش میکرد ،با استفاده از این
پرسشها از وی خواسته میشد بحث را کامل کند.

جامعة آماری این تحقیق کارآفرینان ایرانی فعال در صنایع الکترونیک ،IT ،کشاورزی ،صنایع
غذایی و شیمیایی بودند .روش نمونهگیری هدفمند برای انتخاب نمونهها بهکار برده شد ( Creswell,

 )2005: 405که براساس شاخصهای زیر برگزیده شدند .1 :تجربة راهاندازی کسبوکار و براساس
شناسایی فرصتهای کارآفرینانه و بهرهبرداری از آن .فرصت به عنوان شانس برآورده ساختن
نیازها ،عالقه ها و خواسته های بازار از راه ترکیب خالق منابع برای ارائه ارزش به مشتریان تعریف
می شود .2 .برخورداری از تجربة خروج در چرخة عمر کسبوکارهای خود.
برای خروج نیز خروج کارآفرین از بنگاه و کسبوکارش مبنا قرار گرفت ،زیرا همانگونه
که ونبرگ و همکاران ( )2010پیشنهاد میکنند ،در تحقیقات باید بین خروج کارآفرینان از
بنگاه و بین خروج خود بنگاه تمایز قائل شد و هر دو زمینه را بررسی کرد .تحقیق حاضر به
شناسایی عوامل خروج کارآفرینان از بنگاه پرداخته است.
حجم نمونه با جمعآوری داده محدود شد .معیار قضاوت درمورد زمان متوقفکردن
نمونهگیری نظری مقولهها یا نظریه است تا زمانی که به اشباع برسیم (محمدی الیاسی و نوتاش،
 .)1390در مرحلة اشباع ،تئوری به حدی از انسجام میرسد که تغییرات کلی در آن با افزایش نمونه
 .1رویکرد  STARبر جنبههای زیر بهعنوان ارکان اصلی اتفاقافتادن یک رویداد تأکید دارد:
الف) موقعیت ( :)Situationموقعیت و شرایط ویژهای که در زمان ایجاد یک کنش وجود داشته است؛
ب) کار ( :)Taskموقعیت ،شغل و جایگاه افراد تأثیرگذار در ایجاد آن کنش؛
ج) کنش ( :)Actionاقدامات انجامگرفته توسط افراد موردنظر؛
د) نتایج ( :)Resultنتایج و خروجیهای کنش موردنظر.
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کمکم کاهش مییابد (داناییفرد و امامی .)79 :1321 ،این امر در نمونة یازده و دوازده محقق شد.
برای روایی تحقیق ابزار گردآوری اطالعات بهصورت نظاممند طراحی شد و از نظرهای
خبرگان در اصالح و تکمیل آن استفاده شد .همچنین ،کارآفرینانی که تجربة خروج داشتند
برای نمونه انتخاب شدند و این امر به روایی تحقیق کمک کرد .رسیدن به نقطه اشباع در
پژوهش حاضر تضمین کننده پایایی آن بود .چنین امری با انجام و تحلیل داده های مصاحبه
دوازدهم حاصل شد .تحلیل دادهها با روش کدگذاری و مقولهبندی انجام گرفت .برای تحلیل
دادهها سه مرحلة اصلی شامل کدگذاری اولیه (استخراج شواهد) ،کدگذاری ثانویه (تلفیق
موارد مشابه یا شناسایی شاخصها) و شناسایی مقولهها (تلفیق و پیوند بین شاخصها) صورت
گرفت (محمدی الیاسی و نوتاش.)1390 ،
یافتهها
در این پژوهش دوازده کارآفرین ایرانی نمونة آماری درنظر گرفته شدند .جدول  1آمار
توصیفی مربوط به آنها را نشان میدهد.
جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی
جنسیت
سن

سطح تحصیالت

صنعت یا بخش

مرد
زن
زیر 31
31- 21
باالی 21
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
الکترونیک
فناوری اطالعات
کشاورزی
صنایع غذایی
مواد شیمیایی

تعداد

درصد

11
2
3
7
2
1
4
2
2
3
1
3
2

33/3
11/7
22
23/4
11/1
21
43/4
11/1
11/1
22
13/2
22
11/1
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مرحلة اول تحلیل :کدگذاری اولیه .ابتدا کدگذاری اولیه یا همان شناسایی شواهد از طریق
مصاحبههای نگارشی در قالب جدول  2به تفکیک انجام گرفت.
جدول  .2کدگذاری اولیه (شناسایی شواهد)
عوامل خروج

شمارة نمونه

1

.1
.2
.3
.4
.2

فرصتهای بهتر
نبود ثبات در سیاستهای دولتی
وصولنشدن مطالبات
مشکالت خانوادگی
شکلنگرفتن کار گروهی

...
11

...
.1
.2
.3
.4
.2
.1
.2
.3
.4

ضعف در پیشبینی بازار
عوامل پیچیدة محیطی
نداشتن سرمایة کافی در گردش
بازنشستگی
افزایش سن و کاهش توان کار
تأسیس شرکت جدید
افزایش قیمت ارز
بیاطمینانی زیاد محیطی
استرس بسیار روزانه

12

 .1بازار بیآینده
 .7نبود ریسکپذیری
 .3نبود نیروی متخصص
 .9ضعف در برنامهریزی
 .11بازاریابی ضعیف
 .11ناهماهنگی شرکا
...
 .1استرس فراتر از حد تحمل
 .7صنعت بدون آینده
 .3نبود مدیریت بروز
 .9انتخاب شریک براساس رفاقت نه تخصص
 .11دقت کم در هنگام انتخاب شریک
 .2شراکت براساس رفاقت و آشنایی
 .1نداشتن ریسک
 .7صنعت بدون رشد
 .3ضعف در بازاریابی و فروش

مرحلة دوم تحلیل :کدگذاری ثانویه .در این مرحله بهمنظور کدگذاری ثانویه موارد مشابه
دستهبندی شد و با حذف موارد تکراری ،شاخصهای مرتبط با موضوع شناسایی شد .با توجه
به طوالنیبودن مطالب کدگذاری ثانویه که به شناسایی  37شاخص انجامید ،نمونههایی از آن
در قالب جدول  3ارائه شده است E1-2 .بهمعنی کد دوم در مصاحبة اول است.
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جدول  .3نمونهای از کدگذاری ثانویه (شناسایی مؤلفهها)
ردیف

1
7
13
11
21
23
31
31

موارد

شناسایی مؤلفهها

تغییر مکرر سیاستها
بیاطمینانی زیاد محیطی
استرس کاری زیاد
مشکل در شراکت و توافقنداشتن
ضعف دانش مدیریتی
تأمیننکردن سرمایة رشد
ضعف در بازاریابی و فروش
شناسایی بازار بهتر

E7-2 ،E10-4 ،E2-4 ،E1-2
E9-7،E12-3 ،E11-2
E10-6 ،E9-2 ،E12-1 ،E11-6
E9-4 ،E12-5 ،E1-11
E6-6 ،E3-6 ،E3-6 ،E11-8
E7-5 ،E10-5 ،E6-2 ،E3-8 ،E8-6
E10-8 ،E5-10 ،E3-5 ،E3-5 ،E12-8 ،E11-1
E7-1 ،E5-7

مرحلة سوم تحلیل :شناسایی مقولهها .در این مرحله ،برای شناسایی مقولهها ،ترکیبهای
الزم بین شاخصها توأم با معنابخشی انجام گرفت و با این روش مقولههای مرتبط با موضوع به
شرح جدول  9شناسایی شد .درادامه ،برای روشنگری دربارة اهمیت مقولههای استخراجشده
توضیحات بیشتر و برخی از نمونة روایتها ارائه میشود.
جدول  .4شناسایی مقولهها
ردیف

مقولهها

موارد

1

شناسایی فرصتهای
بهتر کسبوکار
شرایط نامساعد محیطی
و قانونی

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

3

مشکالت مالی

4

شرایط عاطفی

2

برآوردنکردن چشمانداز
مثبت
مشکالت مدیریت و
ادارة کسبوکار

7

مشکالت شراکت

2

1

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 ،E2-6 ،E2-7 ،E11-3 ،E3-8 ،E8-6 ،E9-3 ،E3-8 ،E5-3 ،E6-2 ،
E10-5 ،E7-5
E1-4 ،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
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
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 ،E11-9 ،E11-10 ،E12-5 ،E9-4
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 .1شناسایی فرصتهای بهتر کسبوکار

مقولة فرصتهای بهتر کسبوکار به شناسایی فرصتهای بهتر و سودآورتر برای کسبوکار
اشاره دارد .برخی نمونههای بررسیشده به شناسایی فرصت بهتر برای پیگیری ،شراکت در
کسبوکاری جدید و تأسیس شرکت جدید بهعنوان دالیل خروج اشاره کردهاند .نمونة
روایتی از مقولة بیانشده درادامه مطرح میشود:
«همان موقع که درگیر مشکالت جریان نقدی بودیم ،یکی از دوستان پیشنهاد همکاری در
یک شرکت جدید را داد .تازه داشت شرکتش را تأسیس میکرد و بهدنبال فردی میگشت
که در راهاندازی بهش کمک کند چون خودش تجربة راهاندازی نداشت .من از طرفی از اینجا
خسته شده بودم و پیشنهادش را قبول کردم».
 .2شرایط نامساعد محیطی و قانونی برای کسبوکار

مقولة شرایط نامساعد محیطی و قانونی برای کسبوکار به شرایط محیطی حاکم بر فضای
کسبوکار اشاره دارد .بیشتر نمونهها به بیثباتی در سیاستهای دولتی و تغییر سیاستها توسط
دولت ،نبود حمایت دولتی ،قوانین دستوپاگیر ،قوانین نامناسب ،وضعیت ناپایدار اقتصاد
کشور ،تحریمهای بینالمللی و ...بهعنوان دالیل خروج اشاره کردهاند؛ برای مثال ،یکی از
نمونهها اشاره میکند:
«تحریمها خیلی به ما ضربه زد .تا یک جایی میتوان مدیریت کرد ،اما شدت نوسانات به
حدی بود که از کنترل خارج شد و ما تصمیم گرفتیم که تعطیل کنیم .اگر این کار را
نمیکردیم مثل برخی از همکارانی که در آن موقع تصمیم درستی نگرفتند ما هم دچار
مشکالت اساسیتر میشدیم .ولی به نظرم آن موقع تصمیم درستی گرفته شد».
 .3مشکالت مالی

مقولة مشکالت مالی به مشکالت تأمین مالی و مدیریت نقدینگی برای توسعه و همچنین
فعالیت کسبوکار اشاره دارد که از دالیل خروج کارآفرینان بود؛ برای مثال ،یکی از نمونهها
میگوید:

111
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«برای ادامه به حداقل سه میلیارد سرمایهگذاری نیاز داشتیم .برای وام خیلی پیگیری کردیم،
اما بهجایی نرسیدیم .چند نفر پیشنهاد کمک و مشارکت دادند ،اما توقعشان خیلی باال بود و
عمالً چیزی برای خود ما باقی نمیماند».
 .1شرایط عاطفی

عوامل شخصی و عاطفی به مسائل شخصی و عاطفی فرد کارآفرین اشاره دارد و بسیاری از
نمونهها مشکالت خانوادگی و شخصی ،نبود عالقة شخصی ،نداشتن انگیزة کافی ،دردسرهای
زیاد و ...را دالیل خروج خود دانستند .نمونة روایتی از مقوله بیانشده درادامه میآید:
« ...بهمرور عالقهام رو از دست دادم .اون چیزی که فکر میکردم از آب در نیومد و همش
دردسرهای بیخود و بیجهت بود .زمان زیادی از من میگرفت ،درصورتیکه اگر همین
وقت رو جای دیگه میگذاشتم نتایج بهتری میگرفتم».
 .1برآوردنکردن چشمانداز مثبت

برآوردنکردن چشمانداز مثبت به نداشتن چشمانداز مناسب دربارة آیندة کسبوکار اشاره
میکند .برخی از نمونهها بازار بیآینده ،صنعت راکد و بدون رشد ،بازار بدون رشد و ...را
دالیل خروج بیان کردند.
«ببینید یک حساب دو دو تا چهارتا بود .یک موقع شما وارد یک صنعتی میشوید و جا
برای کار خیلی زیاد هست شما هم تالش میکنید و نتیجه میگیرید ،اما یک موقع میرسد که
دیگر هیچ رشدی نیست .بعضیها به همین میچسبند ،چون راه دیگری ندارند ،اما من
میخواستم که کار جدید شروع کنم».
 .6مشکالت مدیریت و اداره کسبوکار

مقولة بیانشده به مسائل مربوط به مدیریت و ادارة کسبوکار اشاره دارد .نمونههای این
پژوهش ،بازاریابی ضعیف و شناخت ناکافی از بازار ،ضعف بازاریابی ،ضعف در پیشبینی
فروش ،ضعف کار تیمی ،ضعف در برنامهریزی و ضعف دانش عملیاتی و ضعف دانش
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مدیریتی و ...را دالیل خروج معرفی کردهاند .نمونة روایتی بیانشده برای این مقوله در زیر
بیان میشود:
«بازاریابی ما خیلی ضعیف بود .شاید اگر تجربة االن رو داشتم نمیگذاشتم اون مسیر اتفاق
بیفته ،اما در اون موقع دانش و تجربة ما در همون حد بود .شاید اگر روی بازاریاب بیشتر
سرمایهگذاری کرده بودیم و بیشتر توجه میکردیم میتونستیم نتیجة خیلی بهتری داشته باشیم».
 .1مشکالت شراکت

مشکالت شراکت به مسائل پیشآمده بین شرکا و ناهماهنگی بین آنها اشاره دارد که به قطع
همکاری منجر شده است .نمونههای مورد بررسی ناهماهنگی شرکا ،اختالف بین شرکا،
دیدگاههای متضاد و شراکت براساس رفاقت و آشنایی را دالیل خروج دانستهاند .نمونة روایتی
برای این مقوله در ادامه مطرح میشود:
«اختالف نظر خیلی زیاد بود .شراکتی که براساس رفاقت باشد و نه تخصص بیفایده است.
به نظر من باید براساس تخصص همکاری کرد .ما دوستان خیلی خوبی بودیم ،اما در کار
اختالف نظر زیادی داشتیم و این به کار شرکت لطمه میزد».
بحث و نتیجهگیری
صاحبنظران باور دارند تصمیم به خروج بخشی از فرایند کارآفرینی است که بدون آن این
فرایند کامل نمیشود ) .(DeTienne, 2010: 204خروج کارآفرینانه در فرایند کارآفرینی کمتر
بررسی شده است .این کاستی بهویژه درمورد کارآفرینان ایرانی به چشم میخورد .اغلب
پژوهشهای انجامگرفته درمورد خروج به بررسی عوامل اثرگذار بر خروج یا آثار خروج بر
کسبوکارها و بر اقتصاد کالن پرداختهاند .عوامل فردی ،احساسی و عاطفی ) (Minor, 2003و
عوامل فردی ،حرفهای و بنگاهی

)(Wennberg, 2008

مهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیم به

خروج کارآفرینان شناخته شدهاند .پس از رسیدن به این نتیجه که پژوهش جامعی درمورد
ریشههای خروج کارآفرینان وجود ندارد ،پژوهش حاضر با رویکردی روایتی -گفتمانی
عوامل و ریشههای خروج کارآفرینان را بررسی کرد .براساس یافتههای این پژوهش ،هفت
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عامل شرایط نامساعد محیطی و قانونی برای کسبوکار ،شناسایی فرصتهای بهتر کسبوکار،
مشکالت مالی ،عوامل شخصی و عاطفی ،برآوردنکردن چشمانداز مناسب ،مشکالت مدیریتی
و ادارة کسبوکار و مشکالت شراکت از مهمترین عوامل اثرگذار بر خروج کارآفرینان
هستند.
نتایج تحقیق با یافتههای لروی و همکاران ( )2007همخوانی دارد که به بررسی نتایج
خروج براساس قصد ،انگیزش و عوامل شخصیتی کارآفرینان مالک بنگاه پرداختند .در این
پژوهش نیز شرایط عاطفی یکی از عوامل خروج شناسایی شد .یکی از عوامل خروج ،شناسایی
فرصتهای بهتر کسبوکار است و این یافتههای مارتز و کمپیون ( )2009را تأیید میکند که
وجود فرصتهای کسبوکاری دیگر را از عوامل مهم اثرگذار بر تصمیم به خروج افراد
دانستهاند .بهاینترتیب ،از نظر آنها کارآفرینان فرصتهای سودآور بهتری را شناسایی
میکنند و از بنگاه خارج میشوند تا از آنها بهرهبرداری کنند .در تحقیق حاضر نیز این
موضوع مشاهده شد .این عامل خروج با آن نوع کارآفرینان مورد اشارة دتینه ()2010
همخوانی دارد که انگیزههای اصلی آنها رشد یا سود است و از ابتدای فرایند کارآفرینی خود
نوعی راهبرد خروج از کسبوکار را تدوین و طراحی میکنند

(2010: 208

.)DeTienne,

همچنین ،نتایج با عوامل خروجی شناساییشده از سوی دتینه ( )2010همخوانی دارد که عوامل
روانشناختی ،شناختی و انگیزشی ،امکانات مالی و قوانین ورشکستگی را در خروج مؤثر
میداند .در این تحقیق نیز مشکالت مالی ،شرایط عاطفی و برآوردنکردن چشمانداز مناسب
شناسایی شد.
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

 .1با توجه به اینکه پژوهش پیش رو نخستین پژوهشی است که ریشههای خروج
کارآفرینان ایرانی را مطالعه کرده و از رویکردی کیفی استفاده کرده است،
پژوهشهای آینده باید از روشهای کمی نیز در شناسایی ریشههای خروج کارآفرینان
بهره بگیرند.
 .2در فرایند انجامدادن این پژوهش نتیجه گرفته شد که بیشتر کارآفرینان دیدگاهی منفی
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به خروج دارند و آن را مترادف شکست میدانند ،درصورتیکه خروج را میتوان
آغازی دوباره برای کارآفرینان دانست .باید تحقیقات بیشتری برای مرزبندی مشخص
بین خروج و شکست کارآفرینان انجام گیرد.
 .3بیشتر پژوهشهای پیشین به بررسی عوامل فردی و سازمانی اثرگذار بر خروج
کارآفرینان پرداختهاند .بهتر است آثار عوامل محیطی ،بهویژه محیطهای متالطم با میزان
زیاد تغییرات ،در زمینة خروج کارآفرینان بررسی شود.
 .9این تحقیق خروج کارآفرینان را بررسی کرده است .پیشنهاد میشود تحقیقات آینده
خروج بنگاه کارآفرین را بررسی کنند.
پیشنهادهای کاربردی:

 .1برای کارآفرینان دورههای آموزشی برگزار شود و با آموزش روشهای مناسب خروج
به ادامة حیات کارآفرینانة آنها کمک شود.
 .2مشکالت مالی همچنان یکی از مشکالت اساسی کارآفرینان است .توجه
سیاستگذاران به این بخش ضروری است و راهکارهایی مثل فرشتگان کسبوکار و
سرمایهگذاران مخاطرهآمیز پیشنهاد میشود.
 .3مدیریت کسبوکار یکی از مشکالت اصلی کارآفرینان است .در این زمینه نیز آموزش
الزم است.
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