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  چكيده
 ستيفناوري محوردر حوزه ز انيدانش بن يدر شركت ها نانهيعوامل موثر بر خروج كارآفر يو رتبه بند يروابط ساختار نييپژوهش حاضر بر تع

 قاتيروش اجرا از نوع تحق ثياست و از ح يو توسعه ا يكاربرد قاتياز لحاظ هدف از نوع تحق قيتحق نيشده است . ا يگذار هدف يفناور
 نياستفاده شد. در ا قيجهت انجام تحق يو سلسله مراتب يو از روش معادالت ساختار رديگ يقرار م يو از نوع همبستگ يشيمايپ- يفيتوص

و مورگان حجم  يباشد كه بر اساس جدول كرجس يم زين انيدانش بن يو سهامدران شركت ها رانينفر از مد  450شامل يرپژوهش جامعه آما
عوامل مؤثر بر خروج  يو رتبه بند يروابط ساختار نييتع يبررس يبود.  برا يطبقه ا يتصادف يريگ نمونهنفر انتخاب شد و روش  208نمونه 
؛ عوامل مربوط به سرمايه يعوامل فرد بينشان داد به ترت قيتحق جي. نتادياستفاده گرد يو سلسله مراتب ياز روش معادالت ساختار نانهيكارآفر
نامساعد  طي، شرايعاطف طيو اداره كسب وكار، شرا تيريبه عملكرد شركت سرمايه پذير، مشكالت مد ربوطشركت، عوامل م يها يژگيگذار؛ و

، مشكالت شراكت، شاخص برآورد نكردن چشم انداز يكار، مشكالت مال بهتر كسب و يفرصتها ييكسب و كار، شناسا يبرا يو قانون يطيمح
  .باشند يم تياولو يرادا يشناخت تيجمع يهايژگيمثبت و شاخص و

  كارآفريني، خروج، خروج كارآفرينانه، دانش بنيان، زيست فناوري: هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

ده بودن موضوعات بسيار موثر بر فرآيند سود خروج، به عنوان يكي از 
ها و كسب و كارها از اهميت ويژه اي در حوزه سرمايه گزاري در شركت

مفاهيمي  بر كارآفريني برخوردار است. مطالعات حوزه كارآفريني بيشتر
و از  ]27،26،13[داشته است رشد تاكيد و مالي تأمين همچون ورود،

همين رو توجه كمتري به پژوهش در حوزه هايي مثل خروج شده است. 
از اين رو تحقيق و مطالعه روي خروج به عنوان يكي از موثرترين 
 متغيرهاي فرآيند كارآفريني از اهميت ويژه اي برخودار است. درباره

 خروج استراتژيهاي كه رح شده استخروج اينگونه مط موضوع اهميت
در سال هاي  كارآفريني حوزه پژوهش در پايه اي موضوع چهار از يكي

. به دليل اهميت و پيچيدگي ]13، 26، 27، 34[ بود خواهد آتي نيز
تصميم به خروج در فرآيند كارآفريني، شناسايي عوامل و پارامترهاي 

كمتر و ضريب اطمينان موثر بر خروج براي اتخاذ تصميماتي با ريسك 
 باالتر از ظرافت و اهميت دوچنداني برخوردار است. دليل ديگري كه

محققان  و خروج و استراتژ هاي مرتبط با آن بحث شده درباره كمتر

به بررسي و پژوهش پرداخته اند مي تواند  اين زمينه معدودي در بسيار
 وي علميوگفتگ است سنجش قابل آن وقوع از بعد اين باشد كه خروج
هاي گيپيچيده آينده، از به ارتباط به علت خروج درباره استراتژيهاي

 قابل اعتنايي را از خود  مالي خروج، تأثير طرفي خاصي برخوردار است. از
 شركتهاي در خروج تأثير مالي اين  نمونه براي". مي گذارد جاي بر

دالر  ميليارد 858 به دالر) ميليون 500 تا 2 (بين خصوصي متوسط
 40 "بيان گرديد در تخميني  . همچنين]34["رسيد 2012 درسال
و  كسب كل درصد 80 تا 60 (بين خانوادگي كارهاي و كسب درصد

 تنها و شدند كناره گيري به مجبور 2017 سال پايان تا جهان) كارهاي
 حالي در اين دارند؛ بحران دوران از براي گذر ايبرنامه آنها درصد 41

 به كار كوچك و كسب 000/700 آمريكا در فقط 2012 سال كه است
 ريشه هاي و علل به ويژه خروج، مبحث رو اين از. رسيدند خود كار پايان
دانش  .]28[" است برخوردار كارآفريني حوزه ويژه اي در اهميت از آن

بنيان، اقتصادي است كه بر اساس آن توليد ، توزيع و كاريرد دانش و 
  اطالعات شكل گرفته و سطح بااليي در آن به ابداع و نوآوري اختصاص 
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كار از مي يابد و فناوري ها با شدت بااليي مصرف مي شوند و نيروي 
  .]22[تحصيالت عالي برخوردار است

از يك سو به اين دليل كه تصميم سازي در مورد فرآيند خروج، همانطور 
كه بدان اشاره شد، به طور ماهيتي داراي پيچيده گي ها و ظرافت هاي 

يل كه شركت هاي دانش بنيان بسياري است؛ و از سوي ديگر، به اين دل
(فناوري محور) به سبب دارا بودن پيچيدگي ذاتي مبتني بر ويژگي هاي 
خاص و منحصر به فرد فناوري هاي مرتبط با حوزه كسب و كارشان 
درگير پيچيدگي ها و محدوديت هاي تصميم سازي ويژه اي هستند، 

رينانه در مطالعه و تحقيق در خصوص بررسي عوامل موثر بر خروج كارآف
اين نوع شركت ها از اهميت و ضرورت دو چنداني برخوردار گرديده 
است. گذار به اقتصاد دانش بنيان، در نفس خود نيز فرآيند پوياي متوالي 

كه  ]23[از تحوالت در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي است 
اين هم به پيچيدگي هاي شركت هاي دانش بنيان و تصميمات اساسي 

  در مورد آن ها همچون استراتژي خروج آن ها مي افزايد. 
شركت هاي زيست فناوري از جمله شركت هاي دانش بنيان فناوري 
محوري هستند كه داراي پيچيده گي هاي فناورانه ذاتي هستند و به 

اي زيستي ظرافت ها و پيچيدگي هاي دليل درگير بودن با فرآينده
تصميم سازي در همه زمينه ها، به ويژه در زمينه خروج كارآفرينانه 

  هستند و از اين رو به عنوان جامعه هدف اين تحقيق انتخاب شده اند.  
حوزه زيست فناوري داليل   از طريق نظرسنجي خبرگان پژوهش در اين
شدند و  استخراج شناسايي و آن  هايكارآفرينانه بررسي و شاخص خروج

هم چنين زيست فناوري يكي از مترقي ترين صنايع در قرن حاضر، و  
در يك تعريف، كاربرد علم و مهندسي در بهره مندي بدون واسطه يا با 

ها، در قالب واسطه از بدن موجودات زنده، يا بخشي از آن ها و يا فراورده
. و از بازيگران مهم اقتصاد ]16[طبيعي يا تغيير يافته آن بيان شده است

اي كه موسسه به گونه . ]1[پردازي است كه، به ايفاي نقش ميزيست
اعالم داشته كه  ميانگين  2006ارنست و يانك، طي گزارشي در سال

ارزش افزوده شركت هاي مطرح زيست فناوري جهان كه براي تملك 
پرداخت  ميليون دالر 500بنگاه هاي زيست فناوري باارزش بيش از 

. اين اعداد در سال هاي اخير ]5[درصد بوده است 60كرده اند 
براي اخذ رتبه دهم، سهم  1404است . ايران براي تر نيز شدهكنندهخيره

اين ناظر  بر اهميت  استدرصد تخمين زده 3از بازار جهاني را  به ميزان 
در  هاي دانش بنيان (فناوري محور)روز افزون زيست فناوري و شركت

  اين حوزه  از اقتصاد دانش بنيان خواهد بود.
پردازد كه عوامل موثر بر خروج مسأله پژو هش به طرح اين پرسش مي

كارآفرينانه شركت هاي دانش بنيان فناوري محور در حوزه زيست 
دغدغه اصلي تحقيق تعيين روابط ساختاري و رتبه فناوري كدامند؟ 

كارآفرينانه در شركت هاي دانش بنيان بندي عوامل موثر بر خروج 
فناوري محور در حوزه زيست فناوري است. از اين رو، در اين مقاله ابتدا 
به مروري بر مباني و پيشينه پژوهش پرداخته و سپس به تبيين روش 
تحقيق، يافته هاي پژوهش، ارايه مدل مفهومي، جمع بندي پيشنهادات 

  شده است. و سياست ها براي آينده اختصاص داده

  مباني نظري و پيشينه پژوهش - 2

 يو كسب و كار، معموالً خروج از كسب و كار اقدام ينيكارآفر يايدر دن
 ازيمورد ن ينگينقد نيدر تام يو ناتوان يبحران مال طياست كه در شرا

 يريجلوگ ليخروج به دل زين يشود. گاه يشركت اتخاذ م يها تيفعال
 زين يشود. گاه ياز بحران ورود به كسب و كار با رونق باالتر انجام م

از بحران ورود به كسب وكار با رونق باالتر انجام  يريجلوگ ليبه دل وجخر
 زيخروج ن يبرجسته هنگام ورود به كسب و كار برا نانيشود. كارآفر يم
است كه در آن  ينديفرآ نانه،يخروج كارآفر .]19[كنند يم ينيب شيپ
 گريكنند و د يبنگاه را ترك م يخصوص يكسب و كارها گذارانانيبن
چرا كه سهام داري در علم شراكت و  درمورد آن ندارند يتيمسئول چيه

قوانين حاكم بر آن با توجه به تمركز بر سودآوري و رشد ارزش سهم ه 
شخص در سازمان استوار است و سهام دار يك شركت در چارچوب تفكر 
خروج  كارآفرينانه در تالش است تا سرمايه خود را در تركيبي بهينه از 

ري در گزينه هاي موجود ديگر زمان، درصد رشد و نگاه به سرمايه گذا
 يهايو به خصوص استراتژ نانه،يكارآفر ي. خروج هاتبديل به احسن كند

متوسط ارزش  ريهستند. درچند سال اخ ينيمهم ازكارآفر يخروج قسمت
دالر بوده است. در  ونيليتر 2,6ادغام و اكتساب بالغ بر  يتهايفعال
و متوسط هستند،  كوچك ياز شركتها كه اكثرا كسب و كارها ياريبس
 يبرا يكه هنوز در راس امور هستند به دنبال راه هيگذاران اول انيبن

درصد از صاحبان كسب و  40شود كه  يزده م نيخروج هستند. تخم
درصد از تمام كسب و كار در سراسر جهان)  80تا  60 ني(بيكار خانوادگ

تنها  هستند. و 2020و بازنشسته شدن تا سال  دنيدر انتظار كنار كش
 يدرصد)به نسل بعد 20 -40از كسب و كارها(حدود  يدرصد اندك

از  شي، ب2012در سال  ييمتحده به تنها االتيشود. در ا يواگذار م
از  هانتقال،چ نيشده اند. ا ليكوچك تعط يكسب و كارها 700000

بسته  ،يخانوادگ يكسب و كارها ينيادغام و اكتساب، جانش يتهايفعال
 يها يخروج، مهم هستند و بررس گرياز انواع د ايشدن كسب و كار، 

 نيفرد كارآفر يمختلف برا يخروج از جنبه ها .رنديپذ يرا م يعلم
فرصتها را  نيدارد. فرد كارآفر ياديز تيمالك بنگاه، حرفه و اقتصاد اهم

 ،ياز آن ها منابع مختلف مال يبهره بردار يكند و برا يم ييشناسا
پژوهشگران  يكند.از نظر برخ يصرف  م يو عاطف يروح ،يزمان

برقرار  يو بنگاه و انگذاريو بن كمال نيب يقيعم اريبس يعاطف يوابستگ
 نيكارآفر يخروج برا يرا در پ ياديز يو احساس يبار عاطف نياست و ا

قابل  يبنگاه از دو نظر مثبت و منف يخروج برا تيبه همراه دارد. اهم
بنگاه را  ديجد يانسان يرويو ن يمنابع مال نانياست. خروج كارآفر يبررس
باتجربه تر  رانيبا مد يكنندگان قبل رهادا ينيگزيكند و به جا يم نيتأم

بنگاه  يخروج برا يمنف يجنبه ها نياز مهمتر ن،يشود.همچن يمنجر م
اختالل در كار و كاهش عملكرد بنگاه و برهم  ،يشغل يتوان به ناامن يم

 تياهم يبرا ليدل كيبنگاه اشاره كرد. يريگ ميخوردن ساختار تصم
 يم يقابل توجه يمال يامدهاياست كه خروج، پ نيبحث خروج ا افتني

خروج در كل جهان  2012مثال در سال  يداشته باشد. برا يتواند در پ
 كيتوسعه  ن،ي. عالوه بر اديدالر رس ارديليم 858به  يانيم يدر بازارها
 تيخروج برنامه ها دارد اهم يبرا نيكه كارآفر يخروج حالت ياستراتژ



 57- 64 )1399( 43مجله مديريت توسعه و تحول 
 

59  

نهفته محصوالت  عرضه(شامل يواجتماع ياقتصاد ليبه دال يشتريب
. به زعم ابدي ي) منديآ يبه بازار م ندهيكسب و كار كه در چند سال آ

است. به  ينيو كارآفر يگذار هيبخش درك سرما نيخروج آخر ترزيپ
و  يمال نيچون شروع كسب و كار، تام يبر موضوعات اديز ديتاك ليدل

شده است.  انيكم مطلب ب اريرشد در مورد خروج بس يتكنولوژ ياجزا
خروج كرده  طهيدانش در ح يشروع به جمع آور راًياما دانشمندان اخ

 ياستراتژ يريو اندازه گ يابيبه توسعه ارز يكم ياند. اگرچه متون علم
باشد كه خروج  نيا ليدلبه  نيكنند. ممكن است ا يخروج اشاره م

تجربه  يتوان به آسان ياست كه م يريرخداد قابل اندازه گ كي يواقع
است. كه  ينگر ندهيآ يخروج بر مبنا يكه استراتژ ي. در حالاستشده 

مشكلتر  اريآن را بس يريو اندازه گ افتهيتواند در طول زمان تكامل،  يم
 . ]7[كند

 بنگاه اقتصادي ،بنيان گذاران آن در كه است فرايندي كارآفرينانه خروج
 مسئوليتي هيچ ديگر ، وكرده ترك كه خود به وجود آورده آن هستند را

تحقيقاتي كه به آناليز خروج براي خود متصور نيستند.  آن درمورد
ي خروج فردي اند. (خروج از خود پردازند بيشتر بر پايهكارآمد مي

از بازار  خروج نوع دو گرفته انجام هاي پژوهش بيشتر .]4،23[ اشتغالي)
شناسايي  تعطيلي) را مورد  يا و خروج بنگاه (ورشكستگي (نوعي راهبرد)
خروج تمركز داشته  چگونگي و چرايي، بر ها پژوهش اكثر  قرار داده اند.

خروج، در قالب عوامل اثر  براي بنگاه بنيانگذار و مالك و زمان تصميم
عاطفي،  داليل به كمي . افراد]14،23[گذار فردي مطمح نظر بوده است

كنند و اين  مي آماده بنگاه از خروج براي را روانشناسي خود و احساسي
 . همچنين پيامدهاي ]21،14[بود خروج مورد دوازده نتيجه مطالعة

 شخصيتي عوامل و انگيزش قصد، با رويكرد و مولفه هاي  خروج
در واكاوي  ]36،24[بررسي قرارگرفت  بنگاه) مورد (مالكان كارآفرينان

 اي پديده نه كارآفرينان خروج خروج، بر انساني سرماية تاثير و نقش
 و بنگاه فرد، گوناگون هاي جنبه از چند وجهي اي بلكه پديده انتزاعي،

. خروج فرايندي است كه از ]16[دارد بررسي به كه نياز دانسته شد حرفه
متغيرهاي وابسته،  سه بعد سطح تحليل، خصوصي يا عمومي بودن و

قصد نيز،  تجارت و خانواده آميختگي و تعارض بين .قابل تامل است
. ]29[و بين آنان همبستگي وجود دارد خروج را افزايش مي دهد

در حوزه هاي  ،منابعتكنولوژي و تجديد با غني سازي كارآفرينان 
ك از ي خروج  به طور مستقيممي توانند ، مهارت ها و ديدگاه ها فيزيكي

نقش برجسته تر  ،و در نتيجه و قبول نقش ديگري را تجربه نمايند نقش
تمايل به تغيير حرفه  نيز مي تواند به امكان . ]33[بخشند بهبودرا 

 هنگام در ها شاخص از تركيبي درنظرگرفتن .]30[خروج منتج گردد
 و عوامل مربوط به  شامل عوامل محيطي  خروج به تصميم اتخاذ

 مربوط به عوامل به اعتنايي ويژه، بي به. است ضروري كارآفرين
خواهد  خروج فرايند مديريت و كليدي در جدي چالش كارآفرينان يك

خروج به عنوان يك امر پويا، جاري و يكي از اجزاي مهم  ]31،15[بود
. ]20[لمي سرمايه گذاران ديده  مي شودفرآيند كارآفريني در فرهنگ ع

ياد آور مي  خروج بستر در خويش مطالعات بندي در جمع ]35[دتينه
  :شود

شكست  و مفاهيم خروج بسياري هنوز عميق ، هاي تفاوت علي رغم  - 
  گيرند. مي همسان درنظر را
را بايد در راهبرد مناسب خروج  ناموفق و موفق كارآفرينان وجه تمايز - 

   جستجو نمود.
 عوامل و كارآفرين در پژوهش هاي كارآفريني  نقش  و جايگاه فرد - 

 مانند پررنگ نبوده و عواملي خروج او به  تصميم بر اثرگذار فردي
سهام و .برجسته تر  صاحبان حاكم، قوانين ورشكستگي بنگاه، ساختار

  بوده است.
و به اضافه  مواجهه براي برگزيده اقدامات پيامدها، ها،ريشه] 10[نوتاش
از تجربيات  يادگيري كيفيت دربارة شكست را از حاصل هايآموزه

 است.را در قالب مدلي براي بهره گيري ارايه داده كارآفرينان شكست
 و تجربه دانش، نداشتن هفت مقولة ]3[گروهي ديگر ازپژوهشگران 

 مشكالت شراكت فروش، و بازاريابي چالش كارآفريني، هاي مهارت
 مسير به شيفتگي مالي، مشكالت روش، در ناپذيري انعطاف نامناسب،

محققين كردند.  بندي طبقه وكار كسب محيط و نامساعدبودن خطا
 جامعه، نامناسب اقتصادي جو خارجي عامل سه ايران در ]25[ديگري
 سرمايه راه از مالي منابع نامناسب تأمين و مقررات دولتي و قوانين
 و خستگي ها، تغيير انگيزه داخلي  عامل سه و ها بانك و گذاران

و  هاشبكه در نداشتن عضويت و طرح غيرواقعي ارزيابي كار، از دلسردي
دانستند. بنابراين كامل كردن زنجيره  وكار كسب با مرتبط هاي گروه

ارزش در علم  براي ايجاد ثروت از دانش يكي از زمينه هاي مهم و 
 نظران برخي صاحب . از نگاه]9[ضروري براي كارآفريني خواهد بود

محسوب  كارآفرينانه فرايند نوجواني از و طفوليت باروري، مراحل آغاز،
 و ]14[ نيست كاملي فرايند بدون خروج كارآفريني مي شود و فرايند

به عبارتي كارآفريني  .گردد افزوده قبلي بايد  مراحل به نيز خروج مرحلة
 مالك براي مختلف هايجنبه از با خروج به كمال خواهد رسيد. خروج

 مثبت نظر دو از بنگاه براي زيادي دارد و اهميت اقتصاد و حرفه بنگاه،
منفي (به ناامني شغلي،  تر) و مديران باتجربه و جايگزيني (منابع مالي

اختالل در كار و كاهش عملكرد بنگاه و برهم خوردن ساختار  تصميم 
خروج كار آفرين از بازار مي تواند به عنوان  است. بررسي گيري) قابل

و  بسته شدن  ]8[ت و اقتصاد ديده شود منبع وسيعي از تغيير در صنع
. تحقيق در ]16[شركت ها بر روي اقتصاد و بيكاري تاثير عميقي دارد

باره خروج كارآفرينان در سه شاخه كمپاني هاي بزرگ،شركت هاي نوپا 
ازيك منظر سه  .]2[و نوظهور و شركت هاي خصوصي بررسي مي شود

دومي  ]6[ساحت براي خروج قابل تصوير است اولي خروج از كارآفريني 
سومي عدم فعاليت خود شركت  ]32[خروج شركت از ماركت خاص 

به هر روي پيش شرط كليدي براي انتخاب كارآفرينانه از  ]18[است 
بين حالت هاي خروج ايجاد يك تجارت مهم براي تضمين پيشرفت و 

. ضمن اينكه اثرات ورود و به كسب و كار و ]12[ر استگسترش بيشت
خروج  از كسب و كار بر رشد بهره وري طي پژوهشي  تشريح شده است. 

  آيد. در بخش بعدي ، روش تحقيق در پژوهش حاضر در زير مي
از ادبيات موضوع مولفه هاي اثرگذار بر خروج كارآفرينانه استخراج شدند 

يط عاطفي، مشكالت شراكت،  عوامل كه شامل؛ مشكالت مالي، شرا
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فردي، ويژگي هاي شركت، شرايط نامساعد محيطي و قانوني براي كسب 
و كار، عوامل مربوط به عملكرد شركت سرمايه پذير، شناسايي فرصت 
هاي بهتر كسب و كار، برآورد نكردن چشم انداز مثبت، مشكالت 

ذار،و ويژگي هاي مديريت و اداره كسب و كار، عوامل مربوط به سرمايه گ
جمعيت شناختي؛ مي شود. عالوه بر آن در راستاي ادبيات تحقيق به 
بررسي تاثيرگذاري اين عوامل بر هم نيز پرداخته شد و مشخص شد كه 
در پژوهش هاي پيشين عوامل موثر بدست آمده بر روي خروج 

گذاشتند. از اين رو،  در زيرالگوي مفهومي كارآفرينانه در شركت اثر مي
تحقيق با توجه به چارچوب نظري پژوهش مبتني بر عوامل خروج 
كارآفرينانه در شركت هاي دانش بنيان فناوري محور در حوزه زيست 

  گردد.فناوري، به شكل زير پيشنهاد مي
هاي هرمتغيردرمدل منابع مورد استفاده در استخراج سنجه ):1جدول (

 ]16[ پژوهش
  

  تحقيق روش شناسي -3

 است اي توسعه و كاربردي تحقيقات نوع از هدف لحاظ از حاضر تحقيق
 نوع از و پيمايشي-توصيفي نوع تحقيقات از اجرا روش حيث از و

 معادالت ساختاري و سلسله مراتبي روش از و گيرد مي قرار همبستگي
  .شود مي استفاده تحقيق انجام جهت

نفر از مديران و سهامدران شركت هاي دانش  450جامعه آماري شامل 
بنيان نيز مي باشد كه بر اساس جدول كرجسي و مورگان حجم نمونه 

نفر انتخاب شد و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بود.  208

همچنين سنجه هاي ارزيابي و اندازه گيري متغير ها در مدل پيشنهادي 
  اتخاذ شده اند.  ]35[تحقيق از پژوهش دتينه

) 1همچنين آلفاي كرونباخ براي تك تك مولفه هاي تحقيق در جدول (
هستند. براي آلفاي كرونباخ كلي هم، تست  0,7آمده كه همگي باالي 

است نمايشگر پايايي مولفه ها در  0,7كه باالي  0,78انجام شده و عدد 
  پرسشنامه تحقيق است. 

  يافته ها  -4

  
  بندي شاخص هاي خروج كارآفرينانه): اولويت1( شكل

  هاي خروج كارآفرينانه): امتياز و رتبه شاخص2جدول (

  
) مشخص است، در بعد خروج 1) و جدول (1( شكلهمان گونه كه در 

به  مربوط ، عوامل210/0كارآفرينانه به ترتيب عوامل فردي با امتياز 
، 140/0، ويژگي هاي شركت  با امتياز 172/0سرمايه گذار  با امتياز 

 ، مشكالت112/0شركت سرمايه پذير با امتياز  به عملكرد مربوط عوامل
، شرايط عاطفي  با امتياز 090/0وكار  با امتياز  كسب اداره و مديريت

كار با امتياز  و كسب براي قانوني و محيطي نامساعد ، شرايط072/0
 ، مشكالت042/0وكار با امتياز  كسب بهتر فرصتهاي ، شناسايي056/0

Petty et al. (1994b), Hofer and Charan 
(1984), Minor (2003), Wasserman (2003), 
DeTienne and Cardon (2007) 

يعوامل فرد  

Westhead (1993), Petty et al. (1994a), 
Wasserman (2003), DeTienne and Cardon 
(2007), Wennberg (2008) 

عوامل مربوط به سرمايه 
 گذار

Westhead (1993), Boeker and Karichalil 
(2002),  

شركتيهايژگيو  

Westhead (1993), Wasserman (2003),  به عملكرد ربوطعوامل م
 شركت سرمايه پذير

Petty et al. (1994b), Hofer and Charan 
(1984), Boeker and Karichalil (2002),  

و اداره  تيريمشكالت مد
 كسب وكار

Haveman and Khaire (2004), DeTienne 
and Cardon (2007) 

يعاطف طيشرا  

Ronstadt, (1986); Petty et al. (1994b) و يطينامساعد محطيشرا 
كسب و كار يبرا يقانون  

Hofer and Charan (1984), Minor (2003), 
DeTienne and Cardon (2007) 

ر بهتيفرصتهاييشناسا
كار كسب و  

Petty et al. (1994b), Wennberg (2008) يمشكالت مال  

Petty et al. (1994b), Minor (2003) مشكالت شراكت 
Haveman and Khaire (2004), DeTienne 
and Cardon (2007) 

 شاخص برآورد نكردن چشم
 انداز مثبت

Boeker and Karichalil (2002) يشناخت تيجمع يهايژگيو  

  رتبه  امتياز شاخص
  IF(  210/0  1عوامل فردي (

  IRF(  172/0  2عوامل مربوط به سرمايه گذار  (
 CF( 140/0  3ويژگي هاي شركت  (

عوامل مربوط به عملكرد شركت سرمايه پذير 
)FRPVC( 

112/0  4 

 MBMP( 090/0  5مشكالت مديريت و اداره كسب وكار  (

 EC( 072/0  6شرايط عاطفي  (

شرايط نامساعد محيطي و قانوني براي كسب و كار 
)UELCB( 

056/0  7 

 IBO( 042/0  8شناسايي فرصتهاي بهتر كسب وكار (

 FP( 035/0  9مشكالت مالي  (

 PI( 029/0  10مشكالت شراكت  (

 EPO( 023/0  11انداز مثبت (برآورد نكردن چشم 

  DF( 020/0  12ويژگيهاي جمعيت شناختي(
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، شاخص 029/0شراكت  با امتياز  ، مشكالت035/0ياز مالي  با امت
جمعيت  و شاخص ويژگيهاي023/0مثبت با  انداز چشم برآورد نكردن

  باشند.داراي اولويت مي020/0شناختي با 

  
بر خروج كارآفرينانه  هاي شاخصنتايج تحليل عاملي تائيدي ): 2( شكل

  اساس ضرايب استاندارد شده

بارهاي عاملي در حالت استاندارد است كه در ضرايب  ) بيانگر2(شكل 
نشان دهنده ميزان رابطه بين متغير ها  و ) قرا ر دارند- 1،1بازه (

 3/0ميباشند. مقدار مالك براي مناسب بودن ضرايب بارهاي عاملي، 
 3/0فوق تمامي اعداد ضرايب بارهاي عاملي سؤاالت از  شكلدر  .مياشد

  ن اين معيار دارد.بيشتر است كه نشان از مناسب بود

  

بر خروج كارآفرينانه  هاي شاخص): نتايج تحليل عاملي تائيدي 3 ( شكل
  اساس ضرايب معناداري

بزرگتر   (T-value)) مشاهده مي شود، مقادير 3( شكلهمانطور كه در 
)  2( شكلمي باشند و بيانگر اين است تمامي ضرايب مسير در  96/1از 

  معني دار مي باشند. 05/0در سطح خطاي  
نتايج حاصل از بررسي نيكويي برازش مدل ساختاري  ):3(جدول

  خروج كارآفرينانه شاخصهاي

  
  
  

CMIN/DFو ) RMSEA(دو شاخص مهم برازش مدل  در   )⁄
CMIN/DF() مي باشد. مقدار 3جدول ( ميباشد.  49/2برابر  )⁄

CMIN/DF(مقدار  باشد مدل داراي  3هر چه كوچكتر از عدد  )⁄
ميانگين مجذور خطاهاي مدل  RMSEAبرازش بهتري است. شاخص 

برآورد شده است. اين شاخص بر اساس خطاهاي  075/0است كه برابر 
است يعني مقادير زير  08/0مدل ساخته مي شود حد مجاز اين مقدار 

خيلي خوب است. ساير  05/0قابل قبول هستند و همين طور زير  08/0
ز شاخص ها نيز در محدوده قابل قبولي قرار دارند لذا ميتوان گفت مدل ا

  .دبرازش مناسبي برخوردار مي باش
.
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  ):  الگوي خروج كارآفرينانه4شكل (
  

  نتيجه گيري - 5

 به ويژه مسأله مقاله حاضر به لحاظ اين نكته مهم شكل گرفت كه خروج،
 برخوردار كارآفريني حوزه اي درويژه اهميت از آن ريشه هاي و علل

 پژوهش در اساسي موضوع چهار از يكي خروج استراتژي هاي است و
 مالي بود و همچنين خروج، تأثير خواهد آينده دهه در كارآفريني حوزه

مي گذارد. از اين رو در پي اتخاذ رويكردي درست به  جاي بر اهميتي پر
شد كه روابط ساختاري و  پژوهش به طرح اين پرسش پرداختهمسأله 

رتبه بندي عوامل موثر بر خروج كارآفرينانه شركت هاي دانش بنيان 
فناوري محور در حوزه زيست فناوري چگونه است؟ در پاسخ به اين 

روابط ، پرسش ، نخست مروري به پيشينه  تحقيق شد و در پي آن 
  .ساختاري و رتبه بندي عوامل موثر بر  خروج احصاء گشت

اما توصيه پژوهشگر در بخش پاياني اين پژوهش به شركت هاي دانش 
هاي بنيان با توجه نظريه انديشمندان در مطالعه متون و تجارب  نمونه

  اين است:  US 2و  1UKكارافرينان 
خروج به عنوان يك امر پويا در شركت هاي دانش بنيان بايد مطمح نظر 

شود. از اين رو  كمك ها آن ةكارآفرينان حيات ادامة تا بهقرار گيرد 
دانش كارآفريني (خروج كارآفرينانه) براي توسعه اقتصادي مندي از بهره

اتخاذ استراتژي  يك ضرورت جدي است . هم چنينمفيد ديده شده  و 
هاي خروج  اعم از خروج به موقع، چرايي و چگونگي نحوه اجراي صحيح 

شايع ترين خروج كارآفرينانه در آن  ها امري اساسي است. از انجايي كه 
ايران، محققان جواني هستند كه خروج زود هنگام را تجربه  مي نمايند. 

تصميات خروج كارآفرينان به اشتراك گذاشته شود و از اين رو الزم است 
خروج برپايه شواهد واقعي  و تجربيات مديران و سهامداران  شركت ها 

ي آموزشي  و سخنراني، ويژه مراكز در جهان  و ايران  در قالب بسته ها
                                                            

1 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
2 United States 

رشد، مراكز نوآوري، مراكز شتاب دهي، كارخانه هاي نوآوري، پارك هاي 
علم و فناوري و شركت هاي دانش بنيان فناوري محور به عنوان يك 

  ضرورت مورد مداقه قرار گيرد.
به طور ويژه، و در راستاي نتيجه گيري از تجريه و تحليل داده هاي 

شرايط نامساعد "ترين روابط ميان ل نهايي تحقيق، قويآماري در مد
با  "عوامل فردي"و همچنين  "محيطي و قانوني براي كسب و كار

كه با تمركز براين دو هد برقرار است و اين نشان مي "رينانهخروج كارآف"
را بر خروج متغير و عوامل تشكيل دهنده آن ها مي توان بيشترين تاثير 

 جخرو درآمدن. بديهي است براي در كنترل نمودد كارآفرينانه ايجا
كارآفرينانه و انجام آن به شيوه مطلوب مي بايست پس از اين دو متغير 

عوامل  "،  "عوامل مربوط به شركت سرمايه پذير"به ترتيب بر روي 
، "شرايط عاطفي"، "مشكالت شراكت"، "مربوط به سرمايه گذار

بيسترين  "مشكالت مالي"، و "كارسب و مشكالت مديريت و اداره ك"
ساير عوامل نيز در  .تمركر را اعمال نمود تا بيشترين تاثير انجام پذيرد

عين اثرگذاري از قدرت كمتري برخوردارند. اين بدان معناست كه از 
 ،ريرآفرينانه با توجه به قدرت اثرگذاكا جميان عوامل اثرگذار بر خرو

ا شرايط محيطي و قانوني كسب و كار ميتوان با توجه به عوامل فردي و ي
گذاران بيشترين تاثير را بنيانگذاران و همبر خروج يا ماندگاري سرمايه
فردي از ميان دو عاملي كه بيشترين تاثير را گذاشت.  در اين ميان عامل 
بنيان در دست خود سرمايه گذار و هم ،در خروج كارآفرينانه دارند

ايط نامساعد محيطي و قانوني براي شراست و مانند عامل  انگذار
شود كنترلش از دست فرد خارج نيست. به همين دليل ميوكار، كسب

تا  گفت كه خود فرد در اين عامل مي تواند بيشترين تاثير را داشته باشد
  . در خروج كارآفرينانه موثرتر عمل نمايد

اورانه  استمرار حيات كارآفرينانه براي پايداري و كمك كسب و كارهاي فن
بغايت ضروري است بنابراين توصيه مي شود دريافت  برنامه خروج از 

 شرايط عاطفي
73/0 

فرصت شناسايي
  هاي بهتر كسب و كار

69/0

شرايط نامساعد محيطي و قانوني
  براي كسب وكار

749/0

  مشكالت مالي
70/0 

 ويژگي هاي جمعيت شناختي
64/0 

 

  ويژگي هاي شراكت
60/0 

  

عوامل مربوط به
  عملكرد شركت سرمايه پذير

78/0 

عوامل مربوط به سرمايه 
  گذار

76/0 

  عوامل فردي
80/0 

 

  و كارمشكالت مديريت و اداره كسب 
71/0 

 برآورد نكردن چشم انداز مثبت
59/0 

  خروج كارآفرينانه

 مشكالت شراكت

74/0 
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شركت متقاضي دانش بنيان شدن در دستور كار تنقيح  ايين نامه هاي 
دانش بنياني در سال هاي آتي در معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري قرار گيرد. به گونه اي كه يكي از بندهاي  امتيازآور دانش 

دن لحاظ گردد. و اين مستلزم دستيابي به اجماع نظرات ، مبني بنيان ش
برايجاد ديد گاه هاي مشترك  ميان خبرگان كه از پركاربردترين روش 
ها در حوزه سياستگذاري است خواهد بود. چرا كه آنچه سياستگذاري 
بايد تامين كند ، پايداري ، آينده نگري ، هدف داري ، عموميت ، 

است. توصيه  مي گردد دولت يك برنامه  گريگستردگي و نمايان 
سياستي حمايتي(حقوقي و مالي)  براي  خروج كارافرينانه  تدوين و 
تصويب نمايد. به ويژه اين بسته حمايتي از سوي دولت براي كاهش 
تبعات ناشي از تعطيلي كسب و كار شركت هاي نوپايي كه خروج مي 

 ده كاري آنان باز خواهد كرد. كنند اميد آفرين و راه را براي ادامه آين

توسعه و ترويج مفهوم خروج كارآفرينانه در قالب برگزاري فعاليت هاي 
آموزشي با عنوان استراتژي هاي خروج  به منظور حمايت و كمك به 
خروج كارآفرينانه شركت ها ي دانش بنيان و افراد كارآفرين در دستور 

 ري قويا توصيه مي گردد.   كار مراكز رشد واحدهاي فناور و مراكز نوآو

ازيگران زيست فناوري يكي از مترقي ترين صنايع در قرن حاضر، و از ب
پردازد توصيه مي شود ، به ايفاي نقش ميمهم اقتصاد زيستي است كه

مديران يا سهامدران شركت هاي دانش بنيان حوزه زيست فناوري در 
آنكه تصميم به  موقع خروج ، تركيبي از عوامل را در نظر بگيرند چه

 خروج ازجنس تصميم گيري چند متغيره است.
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