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شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید
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چکیده
در حوزة سرمایهگذاری مخاطرهآمیز ،مسئلة ارزشگذاری کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید از جهات مختلف موضوعی
مهم و اساسی بهشمار میرود ،زیرا ارزش تعیینشده برای کسبوکار ،میزان سهم دریافتی سرمایهگذاران را در قبال
سرمایهگذاری آنها مشخص میکند .هدف اصلی تحقیق حاضر ،شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری
کسبوکارهای جدید توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز است .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ،بر حسب نحوة
گردآوری دادهها توصیفی و از نظر ماهیت کیفی است .جامعة آماری تحقیق شامل تمام شرکتها و صندوقهای
سرمایهگذاری مخاطرهآمیز میشود و دادههای گردآوریشده با استفاده از یازده مصاحبة نیمهساختاریافته با مدیران و
کارشناسان کلیدی شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهآمیز -با گزینش هدفمند براساس تجربه و تخصص
آنها در حوزة ارزشگذاری -بهدست آمدند .نتایج مصاحبهها به استخراج دوازده عامل منجر شد .در گام بعد ،با استفاده از
تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری ،عوامل مذکور سطحبندی و نحوة تأثیرگذاری هریک از این عوامل بر یکدیگر
مشخص شد .بدینترتیب ،نتایج نشان داد دو عامل «سوابق علمی و تخصصی» و «سوابق کاری» در باالترین سطح (سطح
چهارم) قرار گرفتهاند و بهعبارتی دارای بیشترین میزان نفوذ بودند و عامل «قدرت چانهزنی» در پایینترین سطح یعنی دارای
بیشترین میزان وابستگی شناخته شد .ده عامل دیگر نیز بین سطوح مذکور قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :ارزشگذاری ،سرمایهگذاری مخاطرهآمیز ،کسبوکارهای جدید ،مدلسازی ساختاری تفسیری.

 نویسندة مسئول:

Email: chitsazan@ut.ac.ir
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مقدمه
سرمایهگذاران مخاطرهآمیز سرمایهگذاران حرفهای هستند که معموال در صنایع جوان و دارای
فناوری باال سرمایهگذاری میکنند که پتانسیل باالیی نیز برای رشد سریع دارند .آنها نوعی از
سرمایهگذاران غیربورسی هستند که سرمایهگذاری آنها در بازارهای عمومی قابلمعامله
نیست .یکی از ویژگیهای اصلی اینگونه سرمایهگذاران آن است که در نظارت و مساعدت
شرکتهای سرمایهپذیر خود نقش فعالی را ایفا میکنند (متریک و یاسودا.)4934 ،
در حوزة سرمایهگذاری مخاطرهآمیز ،4مسئلة ارزشگذاری 2کسبوکارهای مخاطرهآمیز
جدید از جهات مختلف موضوعی مهم و اساسی بهشمار میرود ،زیرا ارزش تعیینشده برای
کسبوکار ،میزان سهمی را مشخص میکند که سرمایهگذاران در قبال سرمایهگذاری خود
دریافت میکنند .همچنین ،این موضوع بر انگیزش کارآفرینان اثر دارد و بهعبارتی تعیینکنندة
ارزش تالشها و منابعی است که در کسبوکار جدید صرف کردهاند (.)Miloud et al., 2012
پژوهشها نشان داده است ارزشگذاری ،آمال و اهداف سرمایهگذار و کارآفرین را همراستا
میکند و بین آنها موجب ایجاد اطمینان از یک توافق منصفانه میشود ( )Clercq et al. 2006و
زمینههای تعارض بالقوه را بین آنها کاهش میدهد ( .)Zacharakis et al., 2010درنتیجه ،تعیین
قیمت برای کسبوکارها ،قلب هرگونه مذاکره میان بنیانگذاران کسبوکار مخاطرهآمیز و
سرمایهگذاران بالقوه است (.)Tyebjee and Bruno, 1984
جریان اصلی نظریة مالی ،ارزش هر سرمایهگذاری را ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی
میداند

(et al., 2007

 .)Brealeyدر زمینة کسبوکارهای مخاطرهآمیز جدید ،بهدلیل عدم

اطمینان باال در پیشبینی عایدات آتی آنها و نبود اطالعات مالی قبلی ،این تعریف ساده و
بدیهی از ارزش اقتصادی ناکافی است و به چالشی اساسی تبدیل میشود.
عالوهبراین ،این نوع از کسبوکارها بهطورعمومی در حوزههای فناورانه فعالیت میکنند و
این امر موضوع را بدیعتر و بهتبع آن ارزشگذاری را دشوارتر میکند؛ بهعبارتی ،ارزشگذاری
در این حوزه با دشواری مضاعف (جدیدبودن کسبوکار و فناورانهبودن آن) مواجه است.
1. Venture capital
2. Valuation
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درمجموع ،با بررسی ادبیات موضوع در حوزة ارزشگذاری کسبوکارهای نوآور و فناورانه
مشاهده میشود مطالعات وسیع پژوهشگران برجستة دانشگاهی حوزة کارآفرینی بیانگر خأل و
شکاف جدی پژوهش در ادبیات موضوع مربوطه است و بر ضرورت فهم بهتر کسبوکارهای
نوپا و انجامدادن پژوهشهای عمیقتر و دقیقتر در این حوزه تأکید دارد.
هدف این پژوهش ،بررسی کیفی شواهد موجود در زمینة عوامل مؤثر بر ارزشگذاری
کسبوکارهای جدید سرمایهگذاران مخاطرهآمیز است .نوآوری پژوهش درواقع شناسایی و استخراج
عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسبوکارهای نوآورانه و فناورانه است تا مدلی مناسب با شرایط بومی
کشور در این زمینه بهدست آید .درنتیجه ،برای پاسخگویی به مسئلة تحقیق از طریق مصاحبة حضوری
نیمهساختاریافته با مدیران و کارشناسان کلیدی شرکتهای سرمایهگذاری مخاطرهآمیز ،ابعادی که در
ادبیات تحقیق به آن اشاره نشده است شناسایی و روابط میان آنها روشن میشود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
انگل )2009( 4روشهای ارزشگذاری را به دو گروه تقسیم میکند :گروه اول شامل روشهای
متعارفی میشوند که مستقل از اهداف ارزیابی بهکار گرفته میشوند .این روشها بیشتر برای
شرکتهای مستقر و دارای سابقه مناسباند و چندان بهکار ارزشگذاری کسبوکارهای نوپا
توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز نمیآید .گروه دوم از این روشها ،مناسب شرایط خاصی
هستند که با تأمین مالی از طریق سرمایهگذاران مخاطرهآمیز ارتباط پیدا میکند .اچالیتنر و
ناتوسیوس )2009( 2زیرگروههایی به این تقسیمبندی افزودند و بدینترتیب گروه اصلی دوم
(روشهای خاص موقعیتها) را به دو رویکرد قابلتقسیم دانستند :اول روشهای ساده و
تخمینی که بهطورعمومی فرشتگان کسبوکار بهکار میگیرند و فقط مکملی برای دیگر
روشهای مناسب هستند .دوم روشهای ارزیابی جامع مانند روش سرمایهگذاری مخاطرهآمیز
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و روش شیکاگوی اول.)Amis et al., 2003( 4
1. Engel
2. Achleitner and Nathusius
3. Venture Capital
4. First Chicago
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روش سرمایهگذاری مخاطرهآمیز از جمله رایجترین شیوههای ارزشگذاری است که
سرمایهگذاران مخاطرهآمیز فعال استفاده میکنند و براساس رویکرد جریانهای نقدی تنزیل
شده است .دو عنصر اصلی روش سرمایهگذاری مخاطرهآمیز عبارتاند از :تمرکز بر ارزش
شرکت در زمان خروج موفق و استفاده از نرخ تنزیل باال که عدم اطمینان باال را نشان میدهد.
روش شیکاگوی اول نیز درواقع شکل توسعهیافتة تکنیک جریانهای نقدی تنزیلشده
است .مزیت این روش در لحاظکردن بیش از یک سناریو ،تفکیک ریسکها و برخورد
جداگانه با هریک از ریسکهاست .مهمترین پیامد این روش کاهش حساسیت ارزشگذاری به
نرخ تنزیل است ).)Steffens and Douglas, 2007
رویکردی که طی سالیان اخیر در حوزة ارزشگذاری سرمایهگذاریهای پرریسک مقبولیت
کسبکرده است ،روش ارزشگذاری اختیار حقیقی 4است ( .)Boer, 2003بیتن ( )2040روش
ارزشگذاری مبتنیبر اختیارات را یکی از متداولترین روشها برای ارزشگذاری شرکتهایی
میداند که در مراحل اولیة عمر خود قرار دارند.
همچنین ،میلود و همکاران ( )2042بیان میکنند زمانیکه نمیتوان براساس خروجیها
(جریانهای نقدی آتی) ارزشگذاری کرد -چنانکه درمورد شرکتهای جدید بهدلیل نوپایی و
درآمدزانبودن صدق میکند -میتوان براساس ورودیها (مانند کارآفرین ،جذابیت صنعت
و )...این کار را انجام داد .درنتیجه ،ارزش یک شرکت از عوامل متعدد کمی و غیرکمی
(کیفی) تأثیر میپذیرد.
درکل ،بدون توجه به روششناسی مورد استفاده برای ارزشیابی ،ارزشگذاری تلفیقی از
تجزیه و تحلیل کسبوکار و ارزیابی ذهنی برخی از عوامل کیفی است که کمیکردن آنها
مشکل است .برخی از این عوامل عبارتاند از :ارزیابی تیم مدیریت ،صنعت ،علت
ارزشگذاری شرکت ،وضعیت اقتصادی و سایر عوامل کالن اقتصادی (راجرز.)4939 ،
برخی پژوهشگران تالش کردهاند مجموعهای از عواملی را فهرست کنند که سرمایهگذاران
مخاطرهآمیز هنگام ارزیابی و ارزشگذاری کسبوکارهای جدید لحاظ میکنند (جدول )4؛
1. Real Option
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برای مثال ،فینی و همکاران ( )4333با تمرکز بر مرحلة تصمیمگیری در سرمایهگذاری
مشخص کردند تواناییهای کارآفرین و سوابق وی معیارهایی هستند که در ارزیابی شرکت
بهکار گرفته میشوند .همچنین ،وناسنابروگ و رابینسون ( 22 )2000معیار مشخص و متمایزی
را که فرشتگان کسبوکار اروپایی در ارزشگذاری لحاظ میکنند ،رتبهبندی کردند که در
این میان «اشتیاق و عالقه» 4و «قابلاعتمادبودن» 2کارآفرین بهترتیب در رتبة نخست و دوم قرار
گرفتند .مهارتها ،تجربه ،سوابق ،شخصیت کارآفرین و گروه مدیریتی در زمرة عوامل
زیرمجموعة سرمایة انسانی هستند که نویسندگان مختلفی بر آن تأکید کردهاند

(Mason and

.)Stark, 2004; Zhang, 2011
جدول  .1عوامل اثرگذار بر ارزشگذاری کسبوکارهای مخاطرهآمیز نوپا توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز
عامل
منبع
عامل
منبع
اطالعات مالی و
حسابداری
پیشبینیهای مالی
فروش
عوامل بازار
مدل مالی
اندازة بازار
ویژگیهای صندوقها
(مانند اندازة صندوق)
میزان عرضة وجوه
(از سوی سرمایهگذار)
قدرت چانهزنی
نوع سرمایهگذاری
مخاطرهآمیز
نرخ بازده داخلی
شخصیت کارآفرین

Hand, 2005; Armstrong et
al., 2006

سرمایة انسانی

;Mason and Harrison, 1996
Mason and Stark, 2004
 Mason and Stark, 2004چرخة عمر کسبوکار

حاکمیت شرکتی

Gompers and Lerner, 2000

کار تیمی
شبکة ارتباطات

Mason & Stark, 2004

تمایز محصول
رشد صنعت

Maxwell et al., 2011

Cumming and Dai, 2011

; Gomers and Lerner, 2000مسیر عرضه تا بازار

Mason and Stark, 2004
Sanders and Bovie,
2004
Sanders and Bovie,
2004
Miloud et al., 2012
;Baum and Oliver, 1991
;Stuart et al., 1999
Miloud et al., 2012
Miloud et al., 2012
Miloud et al., 2012
Maxwell et al., 2011

Inderst and Muller, 2004

Inderst and Muller, 2004
بازار بالقوه
; Amit et al., 1998راهبردهای بازاریابی

Heughebaert and Manigart,
2012
 Van Osnubrugge andدرگیربودن مشتری
Robinson, 2000; Sudek,
2006
 Zhang, 2011اشتیاق کارآفرین

Maxwell et al., 2011
Mason and Harrison,
1996
Maxwell et al., 2011
Van Osnubrugge and
Robinson, 2000; Sudek,
;2006

1. Enthusiasm
2. Trustworthiness
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جدول  .1عوامل اثرگذار بر ارزشگذاری کسبوکارهای مخاطرهآمیز نوپا توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز
عامل
منبع
عامل
منبع
تواناییهای کارآفرین
سوابق کارآفرین
تجربه
تخصص و مهارتها

Feeney et al., 1999; Mason
and Harrison, 1996

Van Osnubrugge and
قابلاعتمادبودن
Robinson, 2000; Sudek,
کارآفرین
2006
حمایت از حق اختراع ;Mason and Stark, 2004
Maxwell et al., 2011

;Mason and Harrison, 1996
Feeney et al., 1999; Zhang,
2011
 Sudek, 2006; Sorensen,راههای بالقوة خروج
;2007; Maxwell et al., 2011
;Miloud et al., 2012
Haines et al., 2003; Miloud
et al., 2012

Sudek, 2006

میسون و استارک ( )2004ضمن تأکید بر ابعاد و مشخصات خود کسبوکار ،اهمیت ارقام
مالی و دیگر عوامل قابلردیابی نظیر فروش ،شواهد مربوط به اندازه و جایگاه بازار و همچنین
میزان حمایت از حق اختراع را بهعنوان عوامل مؤثر بر ارزشگذاری شناسایی کردند .همچنین،
لندستروم )4338( 4بیان کرده است سرمایهگذاران با آشکارشدن شواهد بیشتر در گذر زمان،
معیارهای خود را تغییر میدهند .مکسول و همکاران ( )2044عالوهبر تأیید این مسئله عنوان
کردهاند سرمایهگذاران بههنگام درگیرشدن عمیق در فرایند ارزیابی و ارزشگذاری مربوطه،
درمورد این معیارها دچار سوگیری 2میشوند .همچنین ،آنها معتقدند برخالف این فهرست
ویژگیها ،تحقیق در زمینة رفتار تصمیمگیری آشکار کرده است که سرمایهگذاران درعمل
تمایل دارند از میانبرهای ذهنی مانند راههای ابتکاری 9تصمیمگیری استفاده کنند که اغلب به
استفاده از تعداد محدودی معیار برای ارزیابی و ارزشگذاری شرکتها منجر میشود.
در میان معدود پژوهشهای داخلی صورتگرفته در حوزة معیارهای ارزیابی
سرمایهگذاری مخاطرهآمیز ،میتوان به پژوهش اسالمی بیدگلی و احمدی اول ( )4983اشاره
کرد که به بررسی معیارهای اثرگذار بر ارزیابی طرحهای کارآفرینانه در شرکتهای خطرپذیر
پرداختند و تالش کردند میزان اهمیت هریک را با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکهای
مشخص کنند .این تحقیق نتیجه گرفت معیار بازار مهمترین معیار در ارزیابی طرحهای
1. Landström
2. Bias
3. Heuristics
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کارآفرینانه است و پس از آن معیارهای مدیریت ،مالی ،صندوق (سرمایهگذاران مخاطرهآمیز)
و محصول بهترتیب در درجة بعدی اهمیت قرار دارند .نکتة حائز اهمیت اینکه در پژوهش
مذکور به ارزیابی -و نه ارزشگذاری -توجه شده است که مقتضیات متفاوتی دارد .در پژوهش
ایمانیپور و عزیزی ( )4930نیز فرایند سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران تحلیل شده است.
درکل ،از مرور ادبیات و پیشینة پژوهش مشخص است موضوع ارزشگذاری کسبوکارهای
مخاطرهآمیز و کارآفرینانه و بهویژه ارزشگذاری توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز در سطح
جهان موضوعی جدید و بدیع بهشمار میرود و ادبیات مربوطه درحال شکلگیری و توسعة اولیه
است .این مسئله در کشور ما بهشکل آشکارتری مشاهده میشود و کمبودهای جدی از ناحیة
پژوهشها و مطالعات مربوط به ارزشگذاری وجود دارد و این مهم یکی از دالیل پرداختن به این
موضوع در پژوهش حاضر است .از بررسی پیشینة پژوهشهای داخلی ذکرشده مشخص است
مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارند که آنها نیز موضوعاتی مشابه را دستمایة تحقیق خود
قرار دادهاند و فصل مشترک محدودی با حوزة ارزشگذاری کسبوکارهای جدید

دارند.

همچنین ،صنعت سرمایهگذاری مخاطرهآمیز در کشور ما صنعتی کامال نوپاست که بسیار متکی
به پشتیبانی و مداخلة مستقیم بخش دولتی است .برای آنکه این صنعت از بازاری توسعهیافته و
تثبیتشده با حضور غالب بخش خصوصی بهرهمند شود ،الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها
داشتن روشها ،تکنیکها و مدلهای مختص این صنعت است که لزوما قابل الگوبرداری از
دیگر بخشهای مالی (مانند بخش بانکی و بورس) نیست.
براساس ضرورت توجه به عواملی که سرمایهگذاران مخاطرهآمیز در هنگام ارزشگذاری
کسبوکارهای جدید لحاظ میکنند و بهمنظور بررسی عمیقتر روابط بین آن عوامل ،پژوهش
حاضر کوشیده است از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با فعاالن صنعت سرمایهگذاری
مخاطرهآمیز گامی مؤثر در این عرصه بردارد.
روششناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و بر حسب نحوة گردآوری دادهها ،توصیفی است که
به صورت کیفی انجام شده است ،بهطوریکه با ابزار مصاحبه با مدیران و کارشناسان کلیدی
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شرکتهای سرمایهگذاری مخاطرهآمیز ابعادی شناسایی میشود که در ادبیات تحقیق به آن
اشاره نشده است .سپس در مرحلة بعد با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری
) 4(ISMبه تعیین رابطة مفهومی بین عوامل پرداخته میشود.
وارفیلد ( )4324شکل اولیة مدلسازی ساختاری تفسیری و سیج ( )4322نخستینبار صورت
کامل فعلی آن را مطرح کرد .این مدلسازی نوعی روششناسی برای ایجاد و فهم روابط میان
عناصر یک سیستم پیچیده است ()Huang et al., 2005؛ بهعبارت دیگر ،مدلسازی ساختاری
تفسیری فرایندی متعامل است که در آن مجموعهای از عناصر مختلف و مرتبط با همدیگر در
یک مدل نظاممند جامع ساختاربندی میشوند .این روش شیوهای مناسب برای تحلیل تأثیر یک
عنصر بر دیگر عناصر است و ترتیب و جهت روابط پیچیدة میان عناصر یک نظام را بررسی
میکند (رضاییزاده و همکاران.)4934 ،
جامعة آماری پژوهش تمام شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیرند.
نمونهگیری بهصورت هدفمند و براساس داشتن تجربه و تخصص در حوزة ارزشگذاری بود و
تا زمان نیل به اشباع نظری ادامه یافت؛ یعنی مرحلهای که اطمینان حاصل شد اطالعات
بهدستآمده تقریبا تکراریاند .درنتیجه ،کفایت نمونهگیری براساس اشباع و تکرارپذیری
محقق شد .این امر در نمونة نهم و دهم محقق شد ،ولی برای اطمینان و بهمنظور تقویت پایایی
پژوهش ،مصاحبه تا نمونة یازدهم انجام گرفت.
براین اساس ،بهمنظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید ،با
یازده نفر از مدیران و کارشناسان کلیدی شرکتهای سرمایهگذاری مخاطرهآمیز مصاحبههای
نیمهساختاریافته صورت گرفت .یکی از ویژگیهای اصلی پژوهش کیفی ماهیت رابطه بین
پژوهشگر و مصاحبهشونده است و برقراری رابطه بخشی از فرایند پژوهش است ،نه جزئی جدا
از آن؛ بنابراین ،بهمنظور نیل به دقت علمی الزم ،نخست اهداف پژوهش و پرسشهای محوری
مورد نظر برای مصاحبه با مصاحبهشوندگان در میان گذاشته شد (روایی ارتباطی) .در خالل
مصاحبهها نیز تالش شد بهمنظور تقویت روایی تفاسیر ،با استفاده از حلقههای بازخور و بیان
1. Intepretive Structural Modeling
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مصادیق مربوط به پرسشهای محوری ،زمینه برای هدایت جریان مصاحبه به مسیر مورد نظر
فراهم شود و بهمنظور تقویت روایی برخاسته از کیفیت ،با جمعبندی نظرهای آنها به
شکلگیری درک مشترک موضوع کمک شود.
سپس مصاحبهها کدگذاری (کدگذاری باز 4و محوری )2شدند .درنهایت ،با استفاده از
 ISMروابط بین عوامل و سطحبندی آنها تعیین شد.
یافتهها
 3درصد مصاحبهشوندگان زن و  34درصد مرد بودند که از این میان  29درصد دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر و  22درصد دارای مدرک کارشناسی بودند .میانگین سن
آنها  42سال و میانگین سابقة کار آنها در حوزة مالی و سرمایهگذاری  22سال بود .با بررسی
تمام مصاحبهها و گزارههای کالمی آنها ،ابتدا مؤلفههایی بهصورت کدگذاری باز استخراج
شد .در مرحلة بعد تالش شد این مؤلفهها در مقولههایی جامعتر دستهبندی شوند که از منظر
سرمایهگذاران مخاطرهآمیز مورد بررسی در این پژوهش مجموع آنها (دوازده عامل) درواقع
تمام عوامل اثرگذار بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید هستند.
این عوامل (بدون ترتیب اولویت) عبارتاند از .4 :سوابق کاری؛  .2سوابق علمی و
تخصصی؛  .9تعهد و مسئولیتپذیری؛  .4اندازة بازار؛  .1رشد بازار؛  .9رقابتپذیری بازار و
صنعت؛  .2کیفیت و قابلیتهای فنی؛  .8تمایز و نوآوری؛  .3سودآوری؛  .40فروش؛  .44مدل
کسبوکار؛  .42قدرت چانهزنی.
بهدلیل محدودیت در صفحات این پژوهش ،نمونههایی از کدگذاریهای صورتگرفته
روی مصاحبهها در جدول  2ارائه شده است .پس از شناسایی عوامل اثرگذار بر ارزشگذاری،
با مراجعه به خبرگان حوزة سرمایهگذاری مخاطرهآمیز ،از آنان خواسته شد روابط بین عوامل
را تعیین کنند .اطالعات بهدستآمده براساس تکنیک

ISM

جمعبندی شده و ماتریس

خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل شده است .در این ماتریس ،روابط از طریق نمادهای زیر
1. Open Coding
2. Axial Coding
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مشخص میشوند :v :تأثیرگذاری  iبر j؛  :Aتأثیرگذاری  jبر i؛  :Xرابطة دوطرفه بین  iو j؛ :O
عدم ارتباط بین  iو .j
جدول  .2نمونههایی از کدگذاریهای صورت گرفته بر روی مصاحبهها
کد

کد باز

گزارة کالمی

مصاح پشتکار و پیگیری تیم کارآفرین از همان مراحل اول پشتکار و تداوم در
1
شون
به
تمام مراحل
نشانة میزان جدیبودن آنها و باورشان به کار خود
ده است.
2
3

6

8

کد محوری

تعهد و
مسئولیتپذیری
اندازة بازار

در کنار بازار داخلی ،نگاه جدی به بازار خارجی و ظرفیت بازار خارجی
ظرفیتهای آن و امکان صادرات محصول وجود دارد.
ک ی ف یت و
برخی بررسیها در خود محل استقرار کسبوکار انجام بهرهمندی از سیستم
قابلیتهای فنی
میگیرد تا از استقرار سیستم مناسب اطمینان حاصل و فرایند بهینه و
مناسب تولید
شود.
منحصربهفردبودن محصول هم در مقایسه با محصوالت منحصربهفردبودن تمایز و نوآوری
محصول
مشابه و هم در ترکیب مواد اولیة مورد استفاده ،در
ارزیابیها لحاظ میشود.
تیم مؤسس در حوزة مربوطه تجربة قبلی داشته و تجربة کاری مرتبط سوابق کاری
تخصص و سابقة سوابق علمی و
تخصص و سوابق علمی قابل اتکایی داشته باشد.
تخصصی
علمی قابلاتکا

در مرحلة بعد ،از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دوارزشی (صفر-
یک) ،ماتریس دستیابی حاصل میشود .بهاینمنظور ،باید در هر سطر عدد یک را جایگزین
عالمتهای

X

و

V

و عدد صفر را جایگزین عالمتهای

A

و

O

در ماتریس خودتعاملی

ساختاری کرد .پس از تبدیل تمام سطرها ،نتیجة بهدستآمده ماتریس دستیابی اولیه نامیده
میشود که بهدلیل محدودیت در صفحات پژوهش ،ارائه نشده است .در این مرحله ،روابط
ثانویه بین عوامل کنترل میشود و بهعبارتی سازگاری درونی برقرار میشود؛ بدینصورت که
اگر عامل  iبه عامل  jمنجر شود و عامل  jبه عامل  kمنجر شود ،عامل  iبه عامل  kمنجر میشود.
بهاینمنظور ،در این پژوهش ابتدا ماتریس خودتعاملی ساختاری به توان  2رسید .سپس با توجه
به قاعدة بولن هر عدد باالتر از  4را به عدد  4تبدیل کردیم .در ماتریس دستیابی سازگارشده
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(جدول  )4از حاصلجمع هر سطر میزان قدرت نفوذ متغیر نوشتهشده در سطر مربوطه بهدست
میآید .همچنین ،از حاصل جمع اعداد موجود در هر ستون میزان وابستگی آن متغیر به سایر
متغیرها مشخص میشود.
جدول  .3ماتریس خودتعاملی ساختاری
عوامل

2

3

4

5

6

7

8

9

01

00

02

سوابق کاری

X

V

O

O

O

V

V

V

V

V

V

V

O

O

O

V

V

O

O

V

V

X

V

سوابق علمی و تخصصی
....
فروش
مدل کسبوکار

V

جدول  .4ماتریس دستیابی سازگارشده
عوامل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
وابستگی

0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

2

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

3

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

4

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3

5

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3

6

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3

7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
11

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
11

9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

01

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
11

00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
11

02

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

نفوذ

9
9
7
9
9
9
6
6
6
6
6
1

برای تعیین سطح و اولویت متغیرها ،مجموعة دستیابی 4یا مجموعة خروجی و مجموعة
پیشنیاز 2یا مجموعة ورودی برای هر متغیر تعیین میشود

(& Deshmukh, 1994

.)Mandal

مجموعة دستیابی هر متغیر شامل متغیرهایی میشود که از طریق این متغیر میتوان به آنها
1. Reachablity Set
2. Antecedent Set
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رسید و مجموعة پیشنیاز شامل متغیرهایی میشود که از طریق آنها میتوان به این متغیر
رسید .این کار با استفاده از ماتریس دستیابی انجام میشود .پس از تعیین مجموعة دستیابی و
پیشنیاز برای هر متغیر ،عناصر مشترک در مجموعة دستیابی و پیشنیاز برای هر متغیر شناسایی
میشوند .سپس نوبت به تعیین سطح متغیرها میرسد .در اولین جدول ،متغیری دارای باالترین
سطح است که مجموعة دستیابی و عناصر مشترک آن کامال یکسان باشد .پس از تعیین این
متغیر یا متغیرها ،آنها را از جدول حذف میکنیم و با بقیة متغیرهای باقیمانده ،جدول بعدی را
تشکیل میدهیم .در جدول دوم نیز مانند جدول اول ،متغیر سطح دوم را مشخص میکنیم و
این کار را تا تعیین سطح همة متغیرها (جدول  )1ادامه میدهیم (.)Agarwal et al., 2007
جدول  .5تعیین روابط و سطحبندی عوامل (سطحبندی نهایی)
مجموعة مشترک
2 ،1

سطح
سطح چهارم

مجموعة خروجی
،10 ،9 ،8 ،7 ،3 ،2 ،1
12 ،11
،10 ،9 ،8 ،7 ،3 ،2 ،1
12 ،11
12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،3
،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
12 ،11
،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
12 ،11
،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
12 ،11
12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7

عوامل
سوابق کاری

مجموعة ورودی
2 ،1

2 ،1

سطح چهارم

سوابق علمی و تخصصی

2 ،1

3
6 ،5 ،4

سطح سوم
سطح سوم

تعهد و مسئولیتپذیری
اندازة بازار

3 ،2 ،1
6 ،5 ،4

6 ،5 ،4

سطح سوم

رشد بازار

6 ،5 ،4

6 ،5 ،4

سطح سوم

رقابتپذیری بازار و
صنعت
کیفیت و قابلیتهای فنی

6 ،5 ،4

سطح دوم

11 ،10 ،9 ،8 ،7

11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

11 ،10 ،9 ،8 ،7

سطح دوم

11 ،10 ،9 ،8 ،7

سطح دوم

تمایز و نوآوری

11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7

سودآوری

11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7

سطح دوم
سطح دوم

فروش

11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7

11 ،10 ،9 ،8 ،7

مدل کسبوکار

11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7

11 ،10 ،9 ،8 ،7

سطح اول

قدرت چانهزنی

،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
12 ،11

12

12
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ناحیة نفوذ
6 ،5 ،4

2 ،1

3
11 ،10 ،9 ،8 ،7
ناحیة استقالل

ناحیة وابستگي

12
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

قدرت نفوذ

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

وابستگي

شکل  .1ماتریس قدرت نفوذ و وابستگی

در اینجا عوامل براساس قدرت نفوذ هریک بر دیگران و میزان وابستگی آنها به دیگران به
چهار دسته تقسیم میشوند:


استقالل :متغیرهایی با حداقل وابستگی و حداقل قدرت نفوذ در دیگر متغیرها



وابستگی :متغیرهای دارای وابستگی زیاد و قدرت نفوذ کم



ارتباط :متغیرهایی با قدرت نفوذ و وابستگی زیاد به دیگر متغیرها



نفوذ :متغیرهای دارای وابستگی کم و نفوذ قابلتوجهی بر سایر متغیرها

حال براساس روابط شناساییشده و سطح متغیرها (جدول  )1میتوانیم مدل نهایی را ترسیم
کنیم که در شکل  2ارائه شده است .مدل نهایی نشان میدهد روابط چندگانه و پیچیدهای بین
عوامل برقرار است .درصورتیکه تعداد عوامل موجود در یک سطح (مثال سطح دوم) زیاد
باشد ،پیچیدگی بیشتر میشود؛ برای مثال ،از روابط میان عوامل موجود در سطح دوم میتوان
چنین استنباط کرد که از نظر خبرگان این حوزه ،عامل «تمایز و نوآوری» بر «مدل کسبوکار»
تأثیر دارد و بالعکس ،درحالیکه هر دوی این عوامل میتوانند بر «قدرت چانهزنی» در فرایند
ارزشگذاری تأثیر بگذارند.
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سطح اول

قدرت چانهزني

رشد بازار

اندازة بازار

سوابق کاري

سطح چهارم

سوابق علمي
و تخصصي

تعهد و
مسئولیتپذيري

سطح سوم

رقابتپذيري
بازار و صنعت

فروش

تمايز و
نوآوري

سطح دوم

مدل
کسبو
کار

سودآوري

کیفیت و
قابلیتهاي
فني

شکل  .2مدل نهایی

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،درمجموع دوازده عامل اثرگذاری بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید
شناسایی شد .این عوامل و فراوانی آنها در مصاحبهها به همراه مقایسة آنها با یافتههای
تحقیقات مشابه در جدول  9ارائه شده است.

شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید...
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جدول  .6فهرست عوامل شناساییشده و مقایسة تطبیقی آنها با تحقیقات پیشین
عامل

فراوانی در
مصاحبهها

سوابق کاری

7

سوابق علمی و تخصصی
تعهد و مسئولیتپذیری

3
5

اندازة بازار
رشد بازار
رقابتپذیری بازار و صنعت

5
2
4

-

کیفیت و قابلیتهای فنی

8

-

تمایز و نوآوری
سودآوری

5
4

فروش
مدل کسبوکار

7
7

Miloud et al., 2012
Van Osnubrugge & Robinson, 2000; Sudek,
2006
Mason & Stark, 2004

قدرت چانهزنی

3

تحقیقات پیشین
;Mason & Harrison, 1996; Feeney et al., 1999
Zhang, 2011
Miloud et al., 2012
Zhang, 2011; Van Osnubrugge & Robinson,
2000; Sudek, 2006
Maxwell et al., 2011; Mason & Stark, 2004
Gompers & Lerner, 2000

Inderst & Muller, 2004

درمورد میزان تأثیر و وابستگی هریک از عوامل یادشده ،نکات زیر از جدول  1استنباط میشود:


پنج عامل «سوابق کاری»« ،سوابق علمی و تخصصی»« ،اندازة بازار»« ،رشد بازار» و
«رقابتپذیری بازار و صنعت» با ضریب نفوذ  ،3باالترین ضریب نفوذ را دارند؛ بنابراین،
با تقویت عوامل نامبرده ،میتوان تمام عوامل اثرگذار بر ارزشگذاری را نیز تقویت کرد.
ضریب نفوذ باالی «سوابق کاری» و «سوابق علمی و تخصصی» کارآفرین تأیید میکند
که بهدلیل جدانبودن مالکیت از مدیریت در شرکتهای نوپا و کارآفرینانه ،عوامل
مرتبط با کیفیت تیم مدیریت اثرگذاری زیادی بر شکوفایی شرکت نوپا دارد.



کمترین نفوذ نیز به عامل «قدرت چانهزنی» با ضریب نفوذ  4تعلق دارد؛ یعنی عامل
یادشده بر هیچ عامل دیگری تأثیر و نفوذ ندارد ،اما همین عامل بیشترین میزان وابستگی
را با ضریب وابستگی  42نشان میدهد؛ یعنی «قدرت چانهزنی» بهعنوان عاملی اثرگذار
بر فرایند ارزشگذاری ،خود به عوامل دیگر وابسته است و تغییر در میزان و سطح هریک
از عوامل ،بر این عامل نیز تأثیر میگذارد.
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پس از قدرت چانهزنی ،پنج عامل «کیفیت و قابلیتهای فنی»« ،تمایز و نوآوری»،
«سودآوری»« ،فروش» و «مدل کسبوکار» با ضریب وابستگی  44دارای میزان وابستگی
باالیی هستند ،بهطوریکه غیر از عامل «قدرت چانهزنی» از سایر عوامل اثر میپذیرند.



همچنین ،دو عامل «سوابق کاری» و «سوابق علمی و تخصصی» با ضریب وابستگی ،2
کمترین میزان وابستگی را دارند؛ یعنی فقط دو عامل بر این عوامل تأثیر دارند که خود
همان دو عامل هستند و هیچ عاملی غیر از خودشان بر آنها تأثیر ندارد .سپس چهار
عامل «تعهد و مسئولیتپذیری»« ،اندازة بازار»« ،رشد بازار» و «رقابتپذیری بازار و
صنعت» با ضریب وابستگی  ،9میزان وابستگی کمی دارند.

برایناساس ،عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید در ماتریس نفوذ-وابستگی
قرار گرفتند (شکل  .)4درنهایت ،این عوامل به کمک تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری در
چهار سطح طبقهبندی شدند که سطوح باالتر نشاندهندة قدرت نفوذ بیشتر آن عوامل است.
پیشنهادها
نکتة مهمی که از مصاحبه با فعاالن این صنعت بهدست آمد و از منظر آسیبشناسانه باید به آن
اشاره شود ،لزوم برخورداری از آخرین یافتهها در حوزة ارزشگذاری است که کمبود آن
بهطور روشن نمودار است .بحث ارزشگذاری موضوعی کامال تخصصی و منفک و مجزا از
دیگر مباحث مالی مندرج در فرایند تأمین مالی مخاطرهآمیز است و باید به همان میزان بر آن
تمرکز کافی صورت گیرد .بهویژه بیتوجهی به روشهای جدیدتر نظیر ارزشگذاری مبتنیبر
اختیار حقیقی 4در این حوزه کامال احساس میشود .درنتیجه ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی
به این روشها پرداخته شود.

1. Real Option
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