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چکیده

ارزیابی در صنعت سرمایهگذاری ریسکپذیر یکی از موضوعات چالشی فعاالن و محققان این حوزه است .زمان بسیار

محدود ارزیابی ،عدم وجود اطالعات مورد نیاز برای امکانسنجی اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری ریسکپذیر ،خطاهای
شناختی ارزیاب و  ...همگی موجب شده تا ارزیابی طرحها در سرمایهگذاری ریسکپذیر از دیگر موارد مشابه مجزا گردد
و دقت و سرعت در ارزیابی به یکی از مزیتهای سرمایهگذاران ریسکپذیر تبدیل شود .در این مقاله تالش میشود تا با
استفاده از روش ریاضی تحلیل پوششی دادهها ،کارآیی متقاطع و روش تصمیمگیری ویکور ،بخشی از مشکالت ارزیابی

به وسیله کاهش زمان غربالگری ،کاهش تأثیر سلیقه و تعصبات ارزیاب ،فراهم کردن امکان تصمیمگیری گروهی ،فراهم

کردن امکان مقایسه تعداد زیاد گزینهها با در نظر گرفتن تعداد زیاد معیارها و وزن آنها ،عدم نیاز به تعیین وزن معیارها

تعدیل گردد .برای این منظور از طریق مصاحبه با فعاالن داخلی سرمایهگذاری ریسکپذیر معیارهای بومی استخراج
شدند و عملکرد مدل ریاضی پیشنهادی با پیادهسازی در شرکت سرمایهگذاری کارآفرینی هاتف و مقایسه با نظر خبرگان،

بررسی گردید .مجموعه معیارهای بومی و همچنین ارائه روش ساده و کارآمد ریاضی تصمیمگیری ،بدون نیاز به وزن

معیارها و یکسان کردن بعد معیارها از جمله دستاوردهای این پژوهش میباشد .نتیجه بهدستآمده از مدل برای طرح رتبه

اول با نظر ارزیابان شرکت برای اطالق طرح نمونه به آن ،همخوانی داشت البته اطالعات کافی برای مقایسه رتبهبندی

سایر طرحها با نظر کارشناسان در دست نبود.

واژگان كليدي :رتبهبندی ،سرمایهگذاری ریسکپذیر ،تحلیل پوششی دادهها ،کارآیی متقاطع ،ویکور
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 -1مقدمه

سرمایهگذاری ریسکپذیر ،1یکی از انواع سرمایهگذاریهای غیربورسی 2است که در شرکتهای نوپا با
رشد سریع انجام میشود .نقش سرمایهگذاران ریسکپذیر در تﺄمین مالی خالصه نمیشود بلکه حمایتهای
مدیریتی آنان اهمیت بیشتری از سرمایه مالی دارد .قرار گرفتن آنان در هیئت مدیره شرکتهای سرمایهپذیر،
تجربه و دانش مدیریتی را به مجموعه نوپا منتقل میکند و همچنین اعتبار و پشتوانهای برای شرکت
سرمایهپذیر در تعامالت تجاری محسوب میشود ( .)Timmons & Bygrave, 1986در این نوع از
سرمایهگذاری به دلیل مشارکت در مالکیت شرکتهای نوپا ،سرمایهگذار ریسکپذیر خود را به موفقیت
شرکت متعهد میداند و از طریق افزایش ارزش شرکت سرمایهپذیر ،به سود خود دست مییابد.
پنﺞ فعالیت اصلی در فرآیند سرمایهگذاری ریسکپذیر انجام میشود که عبارتاند از )1( :شناسایی
فرصتهای سرمایهگذاری و جذب طرح )2( ،ارزیابی طرحهای کسبوکار )3( ،مذاکره در مورد بندهای
قرارداد و همکاری )4( ،ارائه کمک و حمایت برای ساختن یک شرکت موفق )5( ،نقد کردن سهام خود
از شرکت ( .)Dotzler, 2001ارزیابان طرحهای کسبوکار ،برای امکانسنجی اقتصادی به اطالعات مالی
نیاز دارند که شرکتهای نوپا عموم ًا فاقد آنها هستند .از طرفی شرکتهای با رشد سریع ،بهدنبال نوآوری
هستند ،از این رو ممکن است بازار مورد نظر هنوز شکل نگرفته باشد .همچنین تﺄکید شرکتهای نوپای
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نوآور بر ویژگیهای فنی طرح ،عدم تقارن اطالعاتی میان کارآفرین و سرمایهگذار به وجود میآورد

و نیازمند مشاهده مستقیم هستند و با تجربه شدن ،قضاوت میشوند .5دسته سوم عالوه بر مشاهده ،نیازمند
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زمان برای قضاوت هستند که ارزیاب باید به مرحله یقین برسد.)Kollmann & Kuckertz, 2010( 6

( .)Audretsch, et al., 2012این موارد موجب میشود تا نحوه ارزیابی طرحهای کسبوکار در روش
سرمایهگذاری ریسکپذیر با دیگر روشهای سرمایهگذاری و تﺄمین مالی مانند بانک کام ً
ال متفاوت باشد.
لذا پرداختن به موضوع ارزیابي طرحهای کسبوکار در شرکتهای سرمایهگذار ریسکپذیر اهمیت زیادی
دارد .برای محاسبه نرﺥ بازده داخلی 3که از شاخصهای اصلی سنجش اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری
است ،سابقه مالی شرکتهای نوپا و اطالعات داخل طرحهای کسبوکار آنان کفایت نمیکند؛ در نتیجه
سرمایهگذاران ریسکپذیر به جای تمرکز بر عملکرد گذشته شرکت ،بر اساس پیشبینی موفقیتهای آتی
شرکت ،تصمیمگیری میکنند .قضاوت در مورد شاخصهای مختلف سرمایهگذاری از لحاظ مدت زمان
مورد نیاز برای بررسی و طریقه ارزیابی ،به سه دسته تقسیمبندی میشوند .دسته اول از معیارها ،با جستجو
در اطالعات موجود ،قابل قضاوت هستند .4گروه دوم با جستجو در اطالعات و مدارﻙ به دست نمیآیند

طیفی از معیارهای ارزیابی سرمایهگذاران ریسکپذیر مربوﻁ به دسته دوم و سوم میباشند .به طور مثال
فعاالن این حوزه برای ارزیابی کارآفرین توصیه میکنند ویژگیهای نامشهودی مانند درستکاری ،7مهارت
اداره کسبوکار ،8مهارت کار تیمی ارزیابی شود ،در حالی که قضاوت در مورد این موارد ،نیازمند مشاهده
مستقیم و گشت زمان است ( .)Ramsinghani, 2014با در نظر گرفتن اینکه سرمایهگذار قبل از تجربه کار
با کارآفرین و مشاهده مستقیم ویژگیهای او ،تصمیم خود برای سرمایهگذاری را میگیرد ،عدم قطعیت این
تصمیم بسیار افزایش مییابد و ممکن است ریسک قابل توجهي به سرمایهگذار تحمیل نماید.
ارزیابی طرحهای شرکتهای نوپای نوآور ،نیازمند زمان و متخصصان خبره است .این مسﺄله هزینه ارزیابی
را برای سرمایهگذار افزایش میدهد .از این رو فعاالن این حوزه ،فرآیند ارزیابی را به دو مرحله غربالگری
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مایر در پژوهش خود نتیجه گرفته است که هر دو دیدگاه میتوانند از روشهای ریاضی ،به ویژه در مرحله

رتبهبندی طرحهای کسبوکار سرمایهگذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی دادهها -مورد مطالعه :یک شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر ایرانی

خورده به وجود آید ،طرح جدید نیز با نگاهی بدبینانه بررسی میشود ( )Dawes, et al., 1989شباهت
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و ارزیابی موشکافانه 10تقسیم کردهاند .در این حالت ،ابتدا طرحها در یک بررسی سریع غربال میشوند و
تنها مواردی که حداقل ظرفیت سرمایهگذاری مورد قبول را داشته باشند وارد مرحله ارزیابی موشکافانه
میشوند و مدت زمان بیشتری به آنان اختصاﺹ مییابد ( .)Treville, et al., 2014برخی محققان ،استفاده
از روشهای ریاضی برای ارزیابی طرحها در سرمایهگذاری ریسکپذیر را ناکارا میدانند .دلیل آنان،
سادهسازی روشهای ریاضی برای تصمیمگیری است .همچنین به دلیل پیچیدگی و نقش پررنگ خبرگی،
ممکن است مدل ریاضی تمام جوانب را در نظر نگیرد .با این حال ،برخی محققان نیز استفاده از روشهای
ریاضی در تصمیمگیری را موجب افزایش دقت و سرعت تصمیمگیری میدانند و یکی از مزایای روشهای
ریاضیِ تصمیمگیری را تبدیل حالت ابتکاری و سلیقهای ارزیابی به حالت استاندارد میدانند .زاچاراکیس و
غربالگری استفاده کنند .در مرحله غربالگری ،سرعت از اهمیت باالیی برخوردار است و استفاده از یک
روش ساختارمند ریاضی میتواند سرعت و دقت ارزیابی را افزایش دهد (.)Zacharakis & Meyer, 2000
از دیگر چالشهای کلیدی ارزیابی ،نحوه تصمیمگیری انسانهاست که مبتنی بر عواطف و منطق است.
این ویژگی که محققان آن را یکی از موارد متمایزکننده انسان از دیگر موجودات میدانند ،موجب میشود
تا احساسات و عواطف ارزیاب نیز در تصمیمگیری او تﺄثیر بگذارد .تعصبات ارزیاب ،یکی از خطاهای
تصمیمگیری از منظر علوم شناختی است .تصمیمگیری بر اساس شباهت طرح فعلی با طرحهای گذشته،
یکی از تعصبات شناخته شده ،میباشد .در این حالت ،اگر بین طرح فعلی و طرح موفقی شباهتی باشد،
تصمیمگیرنده با رویکردی مثبت به ارزیابی آن میپردازد و در صورتی که این شباهت با طرحی شکست

ارزیاب با سوابق کارآفرین از منظر تحصیالت و سابقه کاری نیز در نگاه خوشبینانه یا بدبینانه او تﺄثیر
میگذارد ( ،)Franke, et al., 2006برخی اوقات نیز به دلیل حجم باالی اطالعاتی که در اختیار شرکت
سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار میگیرد ،ارزیاب دچار تخمین خوشبینانه طرح میشود در حالی که عموم ًا
تمامی اطالعات بررسی نمیشوند (.)Zacharakis & Shepherd, 2001
زپونیدیس ( ،)1994پژوهشهای صورت گرفته در حوزه ارزیابی طرحها توسط سرمایهگذاران ریسکپذیر
را به سه گروه دستهبندی نموده است .گروه اول تحقیقات ،توصیفی میباشند که معیارهای استفاده شده
توسط سرمایهگذاران ریسکپذیر به منظور ارزیابی طرحها را تشریﺢ میکنند .این پژوهشها در بازه زمانی
 1973تا  1991انجام شده و به رتبهبندی و وزندهی معیارها پرداختهاند .گروه دوم ،از روشهای خطی
آماری مانند تحلیل رگرسیون استفاده کردهاند .در این گروه از پژوهشها ،به بررسی رابطه میان تﺄثیرگذاری
معیارهای شناسایی شده بر موفقیت شرکت پرداخته شده ،در حالی که گروه اول تنها به اظهارات ارزیابها
بسنده میکردند و نظرات آنان را در به وسیله پرسشنامه و مصاحبه انعکاس میدادند .گروه آخر پژوهشها نیز
روشهای تصمیمگیری چند معیاره را برای افزایش کارآیی ارزیابی پیشنهاد دادهاند (.)Zopounidis, 1994
در پژوهش حاضر ،روشی ریاضی برای تصمیمگیری و ارزیابی سرمایهگذاران ریسکپذیر ارائه شده است تا
عالوه بر امکان مقایسه و ارزیابی تعداد باالی طرح با تعداد زیاد معیارها ،با مهیا کردن تصمیمگیری گروهی
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از تﺄثیر مخرب تعصبات و خطاهای شناختی ارزیاب ،بکاهد .از معدود مقاالت به چاپ رسیده با موضوع

در روشهای ریاضی پیشنهادشده ،که عموم ًا جزو روشهای تصمیمگیری چند معیارِ هستند ،بهجز مقادیر
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امتیازهای هر یک از معیارها ،وزن معیارها نیز مورد نیاز است .از طرفی ،مقادیر ورودی مدل باید از یک

روشهای ریاضی تصمیمگیری در فرآیند ارزیابی سرمایهگذاری ریسکپذیر ،میتوان به این نمونهها اشاره
نمود؛ بیم ( )2004از روش نظریه ارزش ویژگیهای چندگانه 11استفاده کرد و نتایﺞ به دست آمده از روش
ریاضی را با نتایﺞ ارزیابی سرمایهگذار ریسکپذیر مقایسه نمود .این روش یکی از فنون زیرمجموعه
روشهای تصمیمگیری چند معیاره 12میباشد ( .)Beim, 2004ژانگ ( ،)2012روشهای تصمیمگیری فازی،
را به کار گرفت .وی در مقاله خود ،بهدنبال انتخاب یک یا چند طرح برای سرمایهگذاری ،پنﺞ شاخص کلی
ارزیابی را تعیین نمود .مبنای ارزیابی او ،نزدیک بودن به بهترین جواب و بیشترین فاصله از بدترین جواب
یعنی همان منطق موجود در روش تاپسیس 13است ( .)Zhang, 2012bوی در مقاله دیگری ،همین موضوع
را با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره مبتنی بر تئوری خاکستری مورد بررسی قرار داد .در این
مقاله نیز معیارهای ارزیابی کام ً
ال مانند پژوهش قبلی بودند (.)Zhang, 2012a

جنس باشند .روش پیشنهادی برای رتبهبندی طرحها در پژوهش حاضر ،تحلیل پوششی دادهها14ست .در
این روش ،نهتنها به وزن معیارها نیازی نیست بلکه مقادیر ورودی نیز در هر بعدی 15میتوانند باشند و
نیازی نیست بیبعد شوند .ویژگی منحصربهفرد تحلیل پوششی دادهها ،قابلیت ارائه راهکار بهبود است.
درحالیکه هیﭻیک از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره چنین ویژگی را ندارند ،روش تحلیل پوششی
دادهها میتواند با مقایسه میان گزینههای تصمیم ،گزینههای ایدهآل را مشخص نماید و برای گزینههای
ناکارآمد ،راهکار بهبود ارائه دهد .تاکنون توجه زیادی به استخراﺝ معیارهای ارزیابی سرمایهگذاران
ریسکپذیر بومی نشده است و این مقاله از اولین تحقیقات این حوزه محسوب میشود؛ بنابراین به طور
طرحهای کسبوکار سرمایهگذاری ریسکپذیر در مرحله غربالگری ميباشد که قادر است این مرحله
را استانداردسازی کند و از خطای قضاوت انساني جلوگیری نماید.

 -2پیشینه پژوهش

پژوهشگران مطالعه حاضر در استخراﺝ معیارهای تصمیمگیری سرمایهگذاران ریسکپذیر ،با تعدد و
تنوع باالی آنها حتی در یک منطقه جﻐرافیایی مواجه شدند بنابراین در مطالعات بعدی تنها گروههای
شاخصهای ارزیابی مطرح شده است .این امر کمک میکند تا طبق پیشنهاد کلی در معیارهای
تصمیمگیری ،شاخصهای متناسب با شرایط هر منطقه و تجربه و خبرگی کارشناسان سرمایهگذاری
ریسکپذیر اتخاذ شود .در جدول ( )1گروه معیارهای تصمیمگیری جهت ارزیابی درﺝ شده است.
کارشناسان برای ارزیابی دقیقتر شرکتها و کارآفرینان ،به هر یک از معیارها ،متناسب با اهمیت آنان در
موفقیت شرکت متناسب با اقتضائات محلی خود ،وزنهایی اختصاﺹ دادهاند .روش وزندهی به معیارها
موجب شده تا اهمیت و امتیاز برخی معیارها ،تﺄثیر بیشتری در تصمیمگیری سرمایهگذاران داشته باشد.
با اینکه زپونیدیس( ،)1994مطرح کرد که معیار ویژگیهای کارآفرین و تیم مدیریت شرکت بیشترین
اهمیت را در مطالعات داشته ،ولی در کشورهای مختلف متناسب با محیط کسبوکار آنان ،معیارها و
وزن آنان متفاوت است ( .)Zopounidis, 1994را و همکاران ( ،)1994متوجه تفاوت معیارها و اهمیت
آنان در میان سرمایهگذاران خطرپذیر کشور کره جنوبی شدند .این محققان ،انحراﻑ دیده شده و تمرکز
و تﺄکید بیشتر بر توانمندی مالی شرکت نوپا را به دلیل محافظهکار بودن سرمایهگذاران و خالء تخصص
مورد نیاز در ارزیابی محصول و فناوری آن معرفی کرد (.)Rah, et al., 1994
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جدول ( :)1گروه عوامل مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران ریسکپذیر
مرجع

عوامل مﺆثر بر تصمیمگیری

()Tyebjee & Bruno, 1984

 .1جذابیت بازار .2 ،تنوع محصول .3 ،توانایی مدیریت .4 ،میزان توانایی مقاومت در
برابر تهدیدات محیطی .5 ،پتانسیل نقد شدن سرمایهگذاری

()Macmillan, et al., 1985
()Rah, et al., 1994
()Pandey & Jang, 1996
()Kollmann & Kuckertz, 2010
()Zhang, 2012

 .1ویژگیهای شخصیتی کارآفرین .2 ،تجربه کارآفرین .3 ،ویژگیهای محصول،
 .4ویژگیهای بازار .5 ،تعهدات مالی .6 ،ترکیب تیم شرکت

 .1توانایی مدیریت .2 ،جذابیت بازار .3 ،مزیت و برتری محصول و فناوری،
 .4توانایی تﺄمین مالی .5 ،دسترسی به مواد اولیه .6 ،توانایی تولید

 .1ویژگیهای کارآفرین.2 ،ویژگیهای محصول  .3 ،ویژگیهای بازار .4 ،تعهدات
مالی .5 ،شرایط محیطی

 .1ویژگیهای شخصیتی کارآفرین .2 ،تجربه کارآفرین .3 ،ویژگیهای محصول،
 .4ویژگیهای بازار .5 ،شاخصهای مالی

 .1مدیریت .2 ،عملیات  .3 ،راهبرد .4 ،شرایط معامله .5 ،مالی

(اسالمی بیدگلی و بیگدلو)1384 ,

 .1قابل اعتماد بودن کارآفرین .2 ،اشتیاﻕ و جدی بودن کارآفرین .3 ،تخصص
کارآفرین .4 ،پتانسیل فروش محصول ،پتانسیل رشد بازار .6 ،پاداشهای مالی
پیشبینیشده .7 ،عالقه سرمایهگذار به کارآفرین .8 ،کیفیت محصول .9 ،پیشینه
کارآفرین.10 ،نرﺥ بازده مورد انتظار

(درخشان و محمدی)1393 ,

 .1ویژگیهای شخصیتی کارآفرین .2 ،تواناییهای کارآفرین .3 ،مشخصات محصول/
خدمت .4 ،مشخصات بازار محصول .5 ،مالحظات مالی .6 ،مالحظات جﻐرافیایی
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 .1دارای طرح کسبوکار دقیق .2 ،وجود مقبولیت محصول در بازار .3 ،وجود نیاز
(اسالمي بیدگلي و احمدی اول)1389 ,
به محصول در بازار.4 ،تمایز و منحصربهفرد بودن

هال و هافر ( ،)1993اهمیت نوع فرآیند سرمایهگذاری ریسکپذیر در موفقیت سرمایهگذاری را مطرح نمود
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و بیان کرد که کدام معیار در کدام مرحله از فرآیند مدیریت سرمایهگذاری ریسکپذیر مورد استفاده قرار

مک میالن و همکاران ( ،)1987عملکرد شرکتها را با توجه به فروش ،سهم بازار ،سود و نرﺥ بازگشت سرمایه
محاسبه نمود؛ سﭙس با تحلیل رگرسیون ارتباﻁ میان امتیازات شرکت و عملکرد شرکت توانست اعتبار مدل
ارزیابی را مشخص کند و مدل خود را برای صحت و دقت بیشتر اصالح نماید (.)Macmillan, et al., 1987
سیسکوس و زپونیدیس ( ،)1987با روش تحلیل ترتیبی رگرسیون ،مدل تصمیمگیری را بر پایه سعی و خطا
اصالح کردند .رتبهبندی شرکتها توسط خبرگان با رتبهبندی شرکتها توسط مدل تصمیمگیری مورد مقایسه
قرار میگرفتند و در صورت عدم انطباﻕ ،علت آن بررسی میشد و در نهایت یا مدل اصالح میگردید یا اشتباه
رﺥ داده توسط خبرگان مشخص میشد ( .)Siskos & Zopounidis, 1987سندبرگ و هافر ( ،)1987با بررسی
نوع راهبرد مورد استفاده توسط شرکت ،ساختار صنعت و ویژگیهای کارآفرین به اندازهگیری میزان تﺄثیرگذاری
هرکدام از معیارها و راهبردها بر عملکرد شرکت پرداخت (.)Sandberg & Hofer, 1987

میگیرد ( .)Hall & Hofer, 1993هال همچنین در مورد میزان اعتبار پرسشنامههایی که در مقاالت قبلی مبنای
تعیین معیارها قرار گرفته بود ،انتقاداتی مطرح کرد .به دلیل اینکه ارزیاب سرمایهگذاری ریسکپذیر ،معیارهای
تصمیمگیری را به صورت خود اظهاری بیان کرده ،این امکان وجود داشته است که در تکمیل پرسشنامه به
جای منعکس کردن واقعیت ،اینکه کدام جواب مناسبتر و معقولتر است و تصویر بهتری از سرمایهگذاری
ریسکپذیر را در طرﻑ مقابل و دیگر مراکز پژوهشی به نمایش میگذارد ،مدنظر قرار گرفته باشد .همچنین
ارزیابها در مورد گذشته صحبت میکردند و این امر موجب میشود تا بخشی از فرآیند ارزیابی به دلیل
فراموشی منعکس نشود .از این رو هال با استفاده از روش تحلیل دادههای کالمی به استخراﺝ معیارها
پرداخت .در این روش از ارزیاب خواسته میشود تا تفکرات و گفتگوهای ذهنی خود را در ارزیابی یک طرح،
هرون و رابینسون ( )1993به تشریﺢ یکی از عوامل شناخته شده بسیار مﺆثر بر عملکرد شرکتهای نوپا یعنی
کارآفرین پرداختند .در این پژوهش ،مدلی علت و معلولی از منابع انگیزشی ،مهارتها ،استعدادهای ذاتی
و کیفیت آموزش کارآفرین جهت نشاندادن تﺄثیر کارآفرین بر عملکرد شرکتهای پر ریسک نوپا ارائه شد
( .)Herron & Robinson, 1993زاچاراکیس و مایر ( ،)2000مبتنی بر مراحل ارزیابی طرحها ،افزایش دقت در

غربالگری اولیه را توصیه میکند .با توجه به وجود مرحله ارزیابی موشکافانه ،عموم ًا شرکتهای سرمایهگذاری

ریسکپذیر ،زمان کمتری به غربالگری اولیه اختصاﺹ میدهند که موجب میشود ریسک پذیرش طرحهای
غیرسودده یا ریسک عدم پذیرش فرصتهای طالیی افزایش یابد (.)Zacharakis & Meyer, 2000
کلمن و کوکرتز ( ،)2010با بازگو کردن شعارهایی مانند» ،سرمایهگذاران ریسکپذیر روی افراد سرمایهگذاری
میکنند نه ایدهها« ،بیان کرد که به دلیل وجود عدم قطعیت ،ارزیابی این نوع از معیارها بسیار دشوار است .عدم
قطعیت اطالعاتی که تنها با جستجو به دست میآیند ،کمتر است ولی عدم قطعیت اطالعاتی که تنها بعد از تجربه
شدن و ایجاد اعتبار و اعتماد حاصل میشوند ،در ابتدا بسیار زیاد است ( .)Kollmann & Kuckertz, 2010برای
رفع این مسئله ،ژانگ ( )2012تصمیمگیری مبتنی بر منطق فازی را پیشنهاد داد (.)Zhang, 2012
امروزه گواهی ثبت اختراع ،برای نشان دادن قابلیت حفاظت از ایده و پتانسیل سودآوری آن و همچنین
نمونه اولیه ،جهت نشان دادن امکانپذیری پیادهسازی طرح مخترع ،از امتیازات مهم شرکتهای نوپای
نوآور محسوب میشود که توجه سرمایهگذاران را به سوی خود جلب میکنند (.)Audretsch, et al., 2012
عالوه بر گواهی ثبت اختراع و نمونه اولیه ،شرکتی که نام تجاری مورد قبولی در بازار داشته باشد،
شانس بیشتری برای جذب سرمایهگذار خواهد داشت و این معیار نیز در ارزیابی و ارزشگذاری شرکت
تﺄثیرگذار است (.)Block & De Vries, 2014
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بلند بازگو کند و بعد از ضبط صدا ،جمالت و کلمات به کار رفته تحلیل میشوند (.)Hall & Hofer, 1993
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زاچاراکیس و شفرد ( )2001مطرح کردند که در اکثر مطالعات تنها به شناسایی معیارهای ارزیابی پرداخته
شده و خطاهای شناختی در تصمیمگیری مورد غفلت قرار گرفته است .یکی از خطاهای شناختی ،اعتماد
بیش از حد به طرحی است که حجم زیادی از اطالعات ارائه داده و پیچیدگی درﻙ آن موجب تخمین
خوشبینانه در مورد آینده آن میشود .از طرفی ،زمانی که حجم باالی اطالعات خارﺝ از ساختار قابل
فهم ارزیاب ،در اختیار او قرار میگیرد ،عموم ًا تمامی اطالعات بررسی نمیشود که این امر منجر به
افزایش خطای تصمیمگیری خواهد شد ( .)Zacharakis & Shepherd, 2001طبق نتایﺞ پژوهشی دیگر،
سرمایهگذارانی که تجربه کار در حیطه خاصی در قالب شرکتهای نوپا یا شرکتهای بزرگ را داشتهاند،
ایده تیمهایی را قبول میکنند که سابقه کار آنان شبیه به سابقه خودشان باشد .این شباهت در رشته تحصیلی
نیز صادﻕ است ( .)Franke, et al., 2006چان و پارﻙ ( )2013بیان کردند که تصمیمگیری ،تمام ًا منطقی
صورت نمیگیرد و روحیات و حاالت ارزیاب در تصمیمگیری او مﺆثر است .پژوهش صوت گرفته نشان
داد که رابطهای میان تجارب مثبت و حالت عاطفی ارزیاب و نحوه ارزیابی و پذیرش ریسک در تعیین سبد
سرمایهگذاری وجود دارد (.)Chan & Park, 2013
بر اساس پژوهش ترجسن و همکاران ( ،)2013نمیتوان نسخهای واحد برای تمامی سرمایهگذاران
ریسکپذیر در تمام نقاﻁ جهان ارائه داد زیرا ،تصمیمگیریها تمام ًا از الگوی منطقی تبعیت نمیکنند،
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره دوم ،تابستان 1395

بلکه مسائلی از قبیل فرهنگ جامعه و مسائل اجتماعی مرتبط ،بر فرآیند تصمیمگیری تﺄثیر میگذارد

است اشاره کرد .اسالمي بیدگلي و احمدی اول ( ،)1389به کمک روش تحلیل شبکهای به اولویتبندی
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عوامل اثرگذار بر ارزیابي طرحهای کسبوکار سرمایهگذاری خطرپذیر پرداختند و عواملی مانند داشتن طرح

( .)Terjesen, et al., 2013با اینکه میان شرکتهای سرمایهگذاری ریسکپذیر ،در نحوه ارزیابی طرح
تجاری همخوانی وجود دارد ،ولی شرایط اقتصادی کشور بر نحوه ارزیابی مﺆثر است .پژوهشهای پیشین
نیز نشان میدهد که معیارها از یک مقاله به مقاله دیگر تفاوت دارند ،با اینکه در برخی معیارها مانند اهمیت
تیم مدیریتی شرکت نوپای نوآور اجماع وجود دارد .عوامل متعددی از قبیل تﻐییرات رﺥ داده در حوزه
صنعت ،تﻐییرات محیط کسبوکار منطقهای و در نهایت موقعیت شرکت نوپا نوآور در بازار ،موجب میشود
تا وزن معیارها از یک شرکت سرمایهگذاری ریسکپذیر به شرکتی دیگر تﻐییر کند (.)Zopounidis, 1994
در پژوهشهای انجام شده در ایران نیز موضوع سرمایهگذاری ریسکپذیر در دهه اخیر بهدلیل رشد
زیرساختهای نوآوری و اقتصاد دانشبنیان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .از بین تحقیقات داخلي
ميتوان به کتاب باقری (باقری )1383 ،که به بررسي موضوعات مرتبط با سرمایهگذاری خطرپذیر پرداخته

کسبوکار دقیق ،وجود مقبولیت محصول در بازار ،وجود نیاز به محصول در بازار ،تمایز و منحصربهفرد بودن
را برای ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری ریسکپذیر انتخاب نمودند (اسالمي بیدگلي و احمدی اول.)1389 ،
نتایﺞ پژوهش آنها نشان داد که معیار بازار ،مهمترین معیار در ارزیابي طرحهاي کارآفرینانه است و پس از
آن ،معیارهاي مدیریت ،مالي ،صندوﻕ (شرکت سرمایهگذاري خطرپذیر) و محصول به ترتیب قرار دارند.
اسالمی بیدگلی و بیگدلی ( )1384پس از بررسی ادبیات موضوع ،معیارها و عوامل قابل اعتماد بودن
کارآفرین ،اشتیاﻕ و جدی بودن کارآفرین ،تخصص کارآفرین ،پتانسیل فروش محصول ،پتانسیل رشد
بازار ،پاداشهای مالی پیشبینی شده ،عالقه سرمایهگذار به کارآفرین ،کیفیت محصول ،پیشینه کارآفرین و
نرﺥ بازده مورد انتظار را بسیار حائز اهمیت میدانند .آنها این معیارها را تحت آزمون آماری قرار دادند و
که از میان معیارهای اصلی ،معیارهای بازار بیشترین میزان اهمیت را در میان معیارهای شناسایی شده کسب
کردهاند (اسالمی بیدگلی و بیگدلو.)1384 ،
درخشان و محمدی ( ،)1393با بررسي فهرست جامعي از عوامل اثرگذار ،به اولویتبندی این عوامل
پرداختند و به کمک مطالعه موردی در ایران ،معیارهای به دست آمده را اعتبارسنجي کردند .مطابق نتایﺞ
پژوهش آنها ،ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ،تواناییهای کارآفرین ،مشخصات محصول /خدمت،
مشخصات بازار محصول ،مالحظات مالی و مالحظات جﻐرافیایی ،اولویت معیارها در نظر خبرگان بوده
است .همچنین نتایﺞ پژوهش آنها ،نشان داد که معیار مالحظات مالی محصول ،معیارهای شخصیت و
توانایی کارآفرین به ترتیب مهمترین معیارها بودهاند (درخشان و محمدی.)1393 ،
پیشنهاد روشهای ریاضی تصمیمگیری به منظور افزایش سرعت و دقت ارزیابی در مرحله غربالگری یا
ارزیابی موشکافانه ،بسیار کم در مقاالت دیده میشود .معدود روشهای پیشنهادی ،نیازمند تعیین وزن معیار
از طرﻑ خبرگان هستند و الزاما در آنها ،جنس معیارها نیز باید یکسان باشد .با در نظر گرفتن این نکته
که تاکنون تحقیقات کمي در زمینه معیارهای ارزیابی در ایران صورت گرفته است ،این مقاله عالوه بر ارائه
معیارهای بومی ،روشی ریاضی برای تصمیمگیری ارائه میدهد که نیازی به تعیین وزن و یکسانسازی جنس
معیارها ندارد .در روش تحلیل پوششی دادهها ،وزن معیار به عنوان خروجی مدل به دست میآید .در مطالعه
حاضر ،ابتدا با فعاالن داخلی سرمایهگذاری ریسکپذیر مصاحبه شده است تا معیارهای ارزیابی استخراﺝ
گردد .سﭙس با ارائه مدل ریاضی تحلیل پوششی دادهها فرآیند ارزیابی استاندارد شده و همچنین با مهیا کردن
امکان تصمیمگیری گروهی ،تعصبات و خطاهای شناختی ارزیاب کاهش یافته است.

رتبهبندی طرحهای کسبوکار سرمایهگذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی دادهها -مورد مطالعه :یک شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر ایرانی

معیارهای پذیرفته شده را برای رتبهبندی به سرمایهگذاران ارائه کردند .در پایان این پژوهش مشخص گردید
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 -3روش پژوهش

سه فعالیت اصلی در پژوهش پیشرو انجام شده است که عبارتند از  )1اکتساب معیارهای ارزیابی از فعاالن
داخلی این صنعت بر اساس روش پیمایشی و با ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته )2،استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها ،کارآیی متقاطع و روش تصمیمگیری ویکور16و  )3انجام مطالعه موردی .برای بررسی
کاربرد مدل ،شرکت سرمایهگذاری هاتف به عنوان مطالعه موردی ،بررسی شد .شرکت پیشران کسبوکار
شریف (هاتف سابق) ،در زمینه سرمایهگذاری خطرپذیر و ارائه خدمات مشاوره مدیریتی ،مالی و حقوقی به
شرکتهای دانشبنیان از سال  1392فعالیت خود را شروع کرده و تاکنون سرمایهگذاریهایی در صندوﻕ
پژوهش و فناوری کریمه و صندوﻕ پارتیان انجام داده است .شتابدهنده آرنا نیز از جمله زیرمجموعههای
این شرکت محسوب میشود.17مراحل مختلف پژوهش در شکل ( ،)1نشان داده شده است.
 -1-3مصاحبه نیمه ساختاریافته
در پژوهشهای کیفی ،اغلب از مصاحبههای نیمهساختاریافته استفاده میشود .سﺆالها در یک راهنمای مصاحبه،
با تمرکز بر مسائل و حوزههای مورد بررسی ،گنجانده میشوند .توالی پرسشها برای شرکتکنندگان لزوم ًا

یکسان نیست و به فرآیند مصاحبه و پاسخهای هر فرد بستگی دارد ،اما راهنمای مصاحبه به پژوهشگر این

مشخص کردن شکاف
تحقیقاتی و سئواالت پژوهش

بررسی مقاالت و ادبیات
علمی سرمایهگذاری
خطرپذیر

استخراج شکاف
تحقیقاتی

انجام مصاحبه و گردآوری
اطالعات

تنظیم سواالت مصاحبه

مرور ادبیات علمی ارزیابی
درسرمایهگذاری خطرپذیر

توصیف فرآیند
ارزیابی
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عالوه بر صرفهجویی در وقت ،نرﺥ زائد (مطالبی که ممکن است هیﭻ سودی برای مطالعه نداشته باشند)

کدنویسی مدل توسط
نرمافزار لینگو

تدوین مدل ریاضی تحلیل
پوششی دادهها

مرور ادبیات علمی تحلیل
پوششی داده ها  ،کارایی
متقاطع و VIKOR

تحلیل نتایج

ورود دادههای بدست آمده
به مدل ریاضی

استخراج اطالعات از شرکت
هاتف

شکل ( :)1مراحل مختلف انجام پژوهش

مدلسازی ریاضی مطالعه موردی
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اطمینان را میدهد که انواع کام ً
ال مشابهی از دادهها را از تمام مصاحبهشوندگان گردآوری میکند .بدینصورت

نیز بسیار کاهش مییابد .در این بخش بهطور مشخص با  8نفر از کارشناسان  5صندوﻕ سرمایهگذاری
ریسکپذیر ایران مصاحبه شد .در ابتدای مصاحبه فهرست معیارهای موجود در ادبیات موضوع ،در اختیار
خبرگان قرار گرفت و سﭙس طي مصاحبه ،معیارها مناسب بوم کسبوکار ایران استخراﺝ شد.
 -2-3تحلیل پوششی دادهها
روش تحلیل پوششی دادهها یکی از روشهای غیرپارامتری است که به طور گسترده برای تعیین کارآیی
و مقایسه واحدهای تصمیمگیری (عموم ًا در یک صنعت) با چند ورودی و خروجی مورد استفاده قرار

میگیرد .ایده ابتدایی تحلیل پوششی دادهها ،توسط فارل 18ارائه شد ولی مدل اولیه تنها با یک ورودی و
ارائه کردند که توانایی اندازهگیری چندین ورودی و خروجی را داشت ( .)Charnes, et al., 1979یکی از
ویژگیهای تحلیل پوششی دادهها ساختار بازده به مقیاس آن است .بازده به مقیاس میتواند ثابت یا متﻐیر
باشد و به این معنا است که افزایش در مقدار ورودی منجر به افزایش خروجی به همان نسبت میشود.
در بازده به مقیاس متﻐیر ،افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش در ورودی است .مدل ،CCR
از نوع بازده به مقیاس ثابت است .بنکر و همکاران ( ،)2012مدل جدید  BCCرا عرضه کردند که به
ارزیابی کارآیی نسبی واحدهایی با بازدهی نسبت به مقیاس متﻐیر میپرداخت (.)Banker, et al., 2012
روش تحلیل پوششی دادهها بر مبنای سه راهکار ،واحدهای تصمیم ناکارا را به سمت واحدهای کارا
هدایت میکند .راهکار اول ،ورودیمحور است و برای افزایش کارآیی ،کاهش ورودیها را پیشنهاد
میدهد .رویکرد دوم ،خروجیمحور نام دارد و برای افزایش کارآیی ،افزایش ورودیها را توصیه میکند.
در رویکرد ترکیبی (سوم) ،برای تبدیل واحد ناکارا به واحد کارا ،هم کاهش ورودی و هم افزایش
خروجی مورد استفاده قرار میگیرد.
این پژوهش ،ضمن استفاده از رویکرد خروجیمحور ،از مدل  CCRبه عنوان مدلی مبتنی بر رویکرد بازده
به مقیاس ثابت استفاده کرده است .همچنین با توجه به مسﺄله مورد بررسی در این مقاله ،ورودی طرحها
ثابت در نظر گرفته شده و مدل ریاضی بهدنبال آن است طرحی را بیابد که بتواند با همان میزان ورودی،
بیشترین خروجی را حاصل کند .اجزای مدل به این شرح هستند.
s

()1

max ∑u r y r 0

()2

St : ∑v i x i 0 = 1

r =1
m

i =1

رتبهبندی طرحهای کسبوکار سرمایهگذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی دادهها -مورد مطالعه :یک شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر ایرانی

یک خروجی کار میکرد .چارنز و همکاران ( ،)1979دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی با نام CCR
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m

s

i =1

r =1

()3

∑u r y rj − ∑v i x ij +w ≤ 0, j = 1,…, n

()4

u r ,v i ≥ 0,

در مدل  CCRیادشده u ،و  vبه ترتیب وزن خروجی و ورودی واحدهای تصمیم هستند که مدل آنها
را محاسبه خواهد کرد .همچنین  yو  xبه ترتیب نشاندهنده خروجیها و ورودیهای واحدهای تصمیم
میباشد که مقادیر آن را ارزیاب محاسبه میکند و ورودی مدل محسوب میشود.
یکی از اهداﻑ اصلی در ارزیابی طرحها ،رتبهبندی آنان است .مدل  CCRیادشده ،توانایی تعیین کارآیی
واحدها را دارد .در این شرایط ،واحدهای کارا که مقدار عددی یک را گرفتهاند قابل رتبهبندی نیستند .برای
رفع این مشکل ،از مدل رتبهبندی کارآیی متقاطع 19در این مقاله استفاده میشود .این مدل عالوه در نظر
گرفتن کارآیی ساده که همان خروجیهای مدلهای کالسیک تحلیل پوششی دادهها است ،کارآیی متقاطع
واحدهای تصمیم را نیز محاسبه میکند .اگر کارآیی واحد nاُم با وزنهای انتخابی واحد mاُم محاسبه شود،

کارآیی متقاطع بدست میآید که آن را با نماد  Emnنشان داده میدهند (طحاری مهرجردی و همکاران.)1391 ،

مطابق جدول ( ،)2حاصل محاسبات در امتیاز کارآیی  ekجمعبندی شده و این امتیاز رتبه واحدهای کارا
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را مشخص میکند.
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جدول ( :)2ماتریس کارآیی متقاطع

()5
()6

C

B

A

واحد

EAC

EAB

EAA

A

EBC

EBB

EBA

B

ECC

ECB

ECA

C

mn

∑E

E mn

∑

Σ

m ≠n

m ≠n

ek

i −1

توصیف کالمی کارآیی متقاطع به زبان ریاضی در فرمول ( )7نشان داده شده است:
()7





n
 f * − f ij
*S j = ∑w i  i
f −f −
i =1
i
 i

وزنهای مورد استفاده در محاسبات کارآیی متقاطع با رویکرد حداکثر کردن کارآیی واحدها ،محاسبه میشوند،
ولی در صورت محاسبه با رویکرد حداقل کردن کارآیی ،تصمیمگیرنده میتواند هم نگاه محافظهکارانه داشته

باشد و هم نگاه تهاجمی .برای اینکه تصمیمگیرنده بتواند این نگاه خود را (محافظهکارانه یا تهاجمی) به
محاسبات ریاضی وارد کند ،باید تمامی وزنها را با استفاده از مدلسازی خطی و با یکی از دو رویکرد

یادشده محاسبه نماید .چنانچه تصمیمگیرنده بخواهد محافظهکاری خود را تنظیم کند ،روش ویکور این

قابلیت را به او میدهد (.)Opricovic & Tzeng, 2004

در روش ویکور مبنای تصمیمگیری و رتبهبندی فاصله واحد تصمیمگیری از واحد ایدهآل است .برای این

منظور باید این گامها طی شوند:

 -1تعیین بهترین و بدترین واحد تصمیم :در این مسﺄله ،بیشترین و کمترین کارآیی متقاطع در هر

−
*
ستون تعیین و به ترتیب با  f iو  f iدر ستون  jاُم نشان داده میشود.

n
 f * −f 
S j = ∑w i  i* ij− 
f −f 
i =1
i 
 i

()8

 f i * − f ij  
* 
− 

 f i − f i  

()9


R j = max w i


در این مسﺄله وزن کارآیی متقاطع تمامی واحدهای تصمیم مساوی میباشد.
 -3محاسبه  Qjبرای هر واحد تصمیم:

()11

 S j −S* 
 Rj − R* 
Q j =v  −
1
v
+
−
(
)
 −

* 
 S −S* 


R −R 

S* = min Sj , S- = max Sj

()12

R* = min Rj , R- = max Rj

()10

در فرمول ( ،)10مقدار  ،vنشاندهنده رویکرد تصمیمگیرنده در مورد نحوه انتخاب گزینهها است.
در صورت تمایل به انتخاب یک گزینه از طرﻑ اکثریت آرا ،مقدار  vبیش از  0,5تعیین میشود.
برای اینکه گزینه دارای تعداد رﺃی فارﻍ از اکثریت یا اقلیت حتی با یک رﺃی اختالﻑ ،پیشنهاد
گردد v ،برابر با  0,5در نظر گرفته میشود .اگر به دالیلی نیاز به استفاده از حق وتو باشد (به یک
گزینه اهمیت ویژهای داده شود) v ،کمتر از  0,5تعیین میشود .در حقیقت با تﻐییر مقدار  ،vرویکرد
و راهبرد تصمیمگیری در محاسبات ریاضی نیز وارد میگردد.
 Sj -4و  Rjو  Qjبه صورت صعودی مرتب شوند.
 -5گزینهای به عنوان بهترین انتخاب میشود که دارای مقدار  Qباشد و این شروﻁ برقرار باشند:
شرﻁ :1

> گزینه اول- Qگزینه دوم( , Qتعداد گزینهها DQ= 1/)1 -
- DQ

رتبهبندی طرحهای کسبوکار سرمایهگذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی دادهها -مورد مطالعه :یک شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر ایرانی

 -2محاسبه مقادیر  Sjو  Rjبرای هر واحد تصمیم:
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شرﻁ  :2بهترین گزینه ،باید در یکی از دو شاخص  Rو  ،Sدارای کمترین مقدار باشد
( .)Opricovic & Tzeng, 2004
در پژوهش پیش رو ،به منظور تشکیل مدل ارزیابی مبتنی بر روش تحلیل پوششی دادهها ،با  8تن از
خبرگان سرمایهگذاری ریسکپذیر مصاحبه شد .این مصاحبهها 5 ،شرکت فعال سرمایه ریسکپذیر داخل
تهران را پوشش میدهند .معیارهای ارزیابی سرمایهگذاری ریسکپذیر ،از مصاحبهها استخراﺝ و در مدل
تصمیمگیری قرار داده شد .پس از تشکیل مدل ،برای بررسي صحت عملکرد 10 ،نمونه از طرحهای
ارسالی به شرکت سرمایهگذاری کارآفرینی هاتف مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت نتایﺞ به دست آمده
از رتبهبندی طرحها توسط مدل با قضاوت خبرگان شرکت سرمایهگذاری ریسکپذیر هاتف مقایسه شد.

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها

برای تشکیل مدل تحلیل پوششی دادهها الزم است ورودیها و خروجیها تعیین شوند .ورودیها و

خروجیها از جنس معیارهای ارزیابی واحدهای تصمیم هستند .در میان معیارها ،هر کدام که کمتر بودنش
برای واحد تصمیم بهتر است ،ورودی و هر کدام که بیشتر بودنش بهتر است ،خروجی در نظر گرفته میشود.
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از طریق مصاحبههاه ،مجموعهای از معیارها استخراﺝ شدند .با  8خبره حوزه سرمایهگذاری ریسکپذیر
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مصاحبه شد که در این میان ،فرآیند ارزیابی  5شرکت سرمایهگذاری ریسکپذیر شامل صندوﻕهای شناسا،
کارآفرینی سیمرﻍ آریا ،سرآوا ،تدامیس و شریف مورد بررسی قرار گرفت .معیارهای استخراﺝ شده از
مصاحبه در قالب ورودی و خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در جدول ( )3نشان داده شدهاند.
 10طرح کسبوکار (در حوزه فناوری اطالعات) در شرکت سرمایهگذاری ریسکپذیر هاتف متناسب با
معیارهای بدست آمده ،مورد بررسی قرار گرفت .تمامی معیارها اعم از کمی و کیفی با طیف لیکرت 5
گزینهای ارزیابی شدند .نتایﺞ ارزیابی  10طرح ،در جدولهای ( )5( ،)4و ( )6درﺝ شدهاند.
برای جمع موزون مقادیر بهدستآمده در زیرمعیارها ،وزن زیرمعیارها با استفاده از مقایسههای زوجی و
میانگین حسابی محاسبه شدند .نتیجه جمع موزون امتیاز هر یک از معیارها در جدول ( )7نشان داده شده است.
به منظور رتبهبندی طرحها ،ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها با بازده به مقیاس ثابت  CCRطبق
فرمولهای  1تا  4تحلیل شده و وزن هر یک از معیارهای ورودی و خروجی در جدول ( )8جمع آوری شده
است .همانطور که میزان کارآیی طرحها نشان میدهد ،تعدادی از طرحها کارا معرفی شدهاند و نمیتوان
آنها را رتبهبندی کرد؛ از این رو با استفاده از مدل کارآیی متقاطع ،رتبهبندی واحدهای کارا صورت میپذیرد.

جدول ( :)3معیارهای ارزیابی متناسب با سرمایهگذاری ریسکپذیر ایران
اندازه بازار چقدر است

میزان تهدید رقبای موجود و بالقوه

محصول در چه مرحلهای از دوره عمر خود قرار دارد؟

ریسک بازار

بازار محصول انحصاری است

میزان آمادگی بازار و پذیرش محصول توسط مشتریان چگونه است
ورودی

ریسک طرح

میزان هماهنگی قوانین و مقررات با عرضه محصول
میزان سهولت کﭙی برداری

ریسک محصول

میزان تمایز محصول

میزان تخصص و آشنایی کارآفرین با صنعت
ریسک مدیریتی

متعهد و با انگیزه

مهارت کار تیمی و رهبری
هزینه سختافزار فناوری

سرمایه اولیه

هزینه توسعه کسبوکار
خروجی

هزینه پشتیبانی و راهبری کسبوکار
نرﺥ بازده داخلی

بازده مالی

ارزش نوآوری

مزیت رقابتی

ارزش دانش و نیروی انسانی

جدول ( :)4ارزیابی طرحها از منظر ریسک بازار
طرح

ریسک بازار
آمادگی بازار

درجه انحصار

دوره عمر

میزان تهدید رقبا

اندازه بازار

طرح 1

3

1

3

3

2

طرح 2

2

2

1

3

3

طرح 3

1

4

3

2

2

طرح 4

2

4

1

4

1

طرح 5

1

2

3

4

3

طرح 6

4

1

3

1

2

طرح 7

2

4

1

2

1

طرح 8

3

4

3

4

1

طرح 9

3

2

1

3

3

طرح 10

2

4

1

2

3
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جدول ( :)5ارزیابی طرحها از منظر هزینه توسعه ،سرمایه اولیه ،ریسک مدیریتی و ریسک محصول

طرح

هزینه
توسعه
کسبوکار

سرمایه
اولیه

هزینه
پشتیبانی
و راهبری
کسبوکار

هزینه
نرمافزار
فناوری

طرح 1

3

4

2

طرح 2

3

3

2

2

طرح 3

4

4

5

2

1

طرح 4

5

4

3

4

2

4

طرح 5

3

2

2

2

2

2

3

طرح 6

3

4

2

2

1

2

3

1

طرح 7

3

4

4

1

1

3

4

3

4

طرح 8

4

3

5

2

2

2

3

3

2

طرح 9

3

2

3

3

2

3

3

3

4

طرح 10

4

5

5

1

1

1

1

3

1

ریسک
مدیریتی

هزینه
توسعه
کسبوکار

سرمایه
اولیه

ریسک
مدیریتی

ریسک
محصول

هزینه
نرمافزار
فناوری

هزینه
سختافزار
فناوری

تمایز و
مزیت
رقابتی

سهولت
کﭙیبرداری

2

1

3

3

2

5

1

3

2

3

4

2

2

2

4

4

3

5

3

5
3

ریسک
محصول

طرح
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هزینه
مهارت کار
هزینه
سختافزار تیمی و سختافزار
فناوری
رهبری
فناوری

درجه مطلوبیت نیروی انسانی

درجه مطلوبیت نوآوری

نرﺥ بازگشت داخلی

طرح 1

2

2

3

طرح 2

2

2

3

طرح 3

5

2

3

طرح 4

3

3

4

طرح 5

1

2

3

طرح 6

5

4

4

طرح 7

4

2

4

طرح 8

2

4

4

طرح 9

3

2

3
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طرح 10

5

5

5

جدول ( :)6ارزیابی طرحها از منظر مزیت رقابتی و بازده مالی
طرح

بازده مالی

مزیت رقابتی

جدول ( :)7مقادیر ورودی مدل تحلیل پوششی دادهها
طرح

خروجی

مزیت رقابتی

طرح 1

2

طرح 3

4

طرح 2

طرح 4

طرح 5

بازده مالی

سرمایه اولیه

3

2,6666667

3

2

3

4

3

3

1,3333333

ورودی

هزینه توسعه کسبوکار

ریسک طرح

3

2,133305

3,3333333

3

4,3333333

4

3,6666667

طرح 8

2,6666667

4

3,6666667

4

طرح 7

طرح 9

طرح 10

3

2,6666667

5

5

4

2,3333333
5

2,393364

1,991565

3

2,13767

3

2,671634

2,522893

1,698107

4

جدول ( :)8نتایج تحلیل مدل
طرح

ریسک

هزینه توسعه

سرمایه اولیه

بازده مالی

مزیت رقابتی

0,14

0

0,25

0,28

0

0,10

0

0,18

0,20

0

0,30

0

0,21

1

0,19

0,21

0

0,87

1

0

3

0,29

2

4

5

0

7

0

6
8

9

10

ورودی

خروجی

کارآیی

0

0,12
0

0
0

0,9

0,5

0,33

0

0

0,42

0,10

0

0,31

0

0

0,18

0,94

0,25
0

0,28

0

0,86

0,19

0,76

0,11

1

0,25

0

0,24

0,98

0

0,75

0,20

0,82

1

0,98
1

برای این کار ،ابتدا ماتریس کارآیی متقاطع واحدهای کارا مطابق با فرمول ( )7رسم میشود (جدول (.))9
در روش عمومی محاسبه کارآیی متقاطع ،به منظور رتبهبندی واحدهای کارا ،تنها از میانگین کارآیی
متقاطع ماتریس نشان داده شده در جدول ( )9استفاده میشود .همانطور که پیشتر مطرح شد ،در این
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طرح 6

4,6666667

4

3,3333333

3,3333333

3,079604

3

3

4

2,060649

5

2

2,234709
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جدول ( :)9ماتریس کارآیی متقاطع
شماره طرح

طرح 5

طرح 6

طرح 7

طرح 10

طرح 5

1

0,98

0,74

0,78

طرح 6

0,46

1

0,58

0,70

طرح 7

0,75

0,99

1

0,94

طرح 10

0,10

0,24

0,18

1

مقاله برای تنظیم درجه رویکرد تهاجمی یا محافظهکارانه ،از روش ریاضی تصمیمگیری ویکور استفاده
شد .در این روش تصمیمگیرنده با تعیین مقدار  vدر فرمول امتیاز نهایی ،ترجیحات خود نسبت به
تصمیمگیری را مشخص میکند .سه رویکرد تصمیمگیری با این روش امکانپذیر است .ابتدا مانند عموم
روشها ،تنها تعداد آراء مشخصکننده رتبه است .حالت دوم ،میان اینکه گزینهای با اکثریت آرا انتخاب
شده یا نه ،تفاوت قائل میشود و در حالت سوم ،میتوان از حق وتو در تصمیمگیری نیز استفاده کرد.
نتایﺞ مربوﻁ به محاسبات ویکور ،در جدول ( )10درﺝ شده است.
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برای تعیین امتیاز نهایی مطابق فرمولهای  10تا  ،12مقدار  Qjباید محاسبه شود .در این فرمولها ،مقدار
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 Rjدر این مسﺄله خاﺹ برابر صفر است زیرا تفاوتی میان حداکثر و حداقل آن وجود ندارد .در این
تصمیمگیری رویکردی انتخاب شده است که میزان گرایش حداکثری به یک گزینه در رتبه آن تﺄثیر
بگذارد ،در نتیجه مقدار  vبرابر با  0,8در نظر گرفته میشود (جدول (.))11
برای تعیین صحت محاسبات ویکور ،دو شرﻁ یادشده در مرحله  5نیز بررسی میشود .اختالﻑ گزینه
اول و دوم بیش از  0,33است که شرﻁ اول را پوشش میدهد .همچنین طرح شماره  10به عنوان بهترین
طرح ،در  Sو  ،Rپایینترین امتیاز را کسب نموده است ،در نتیجه شرﻁ شماره دو نیز برقرار میباشد.
نظر خبرگان شرکت سرمایهگذاری کارآفرینی هاتف در مورد انتخاب طرح شماره  10به عنوان بهترین
گزینه ،نشان میدهد که نتیجه مدل با نظرات خبرگان همسو است .بررسی نتایﺞ مدل در مورد رتبه
همه طرحها ( 10طرح) نیز ،نشاندهنده همخوانی و همگرایی با نتایﺞ ارزیابی ارزیابها بود که
عملکرد مدل و اعتبار آن را تﺄیید میکند .هر چند که در اسناد ارزیابي شرکت ،رتبهبندی سایر طرحها
(طرحهای  1تا  ،)9ذکر نشده است اما قضاوتهای کیفي ارزیابها ،همخواني نسبي خوبي با نتایﺞ
مدل ارائه شده داشت.

جدول ( :)10محاسبات ویکور
*f i

طرح 5

طرح 6

طرح 7

طرح 10

0,10

0,24

0,18

0,70

f i−

1

1

1

1

Sj

0,73

0,47

0,88

0,25

Rj

0,25

0,25

0,25

0,25

جدول ( :)11امتیاز و رتبه نهایی واحدهای کارا
طرح 5

0,60

3

طرح 6

0,34

2

طرح 7

0,8

4

طرح 10

0

1

 -5جمعبندی

در فرآیند ارزیابی سرمایهگذاری ریسکپذیر ،یکی از کلیدیترین مراحل ،مرحله ارزیابی است .در صورتی

که ارزیابی به درستی انجام نشود ،حتی با وجود پیادهسازی بدون نقص تمامی مراحل بعدی ،در نهایت طرح
شکست میخورد زیرا در مرحله ارزیابی ،اقتصادیبودن یا غیراقتصادیبودن آن به درستی بررسی نشده
است .از طرفی به دلیل نوپا بودن شرکتهای سرمایهپذیر ،اطالعات دقیقی از سابقه مالی یا مسائل مالی طرح
کسبوکار در آنها وجود ندارد ،در نتیجه روشهای سنتی ارزیابی اقتصادی طرحها جوابگو نیست .ارزیابی
توانمندی کارآفرینی ،امکان خلق بازار جدید ،میزان احتمال موفقیت فناوری و موارد مشابه ،فعالیت ارزیابی
شرکتهای نوپای نوآور را پیچیدهتر کرده است.
پژوهش حاضر ،مطابق با آنچه محققان در مقاالت خود پیشنهاد کرده بودند ،با رویکرد بومی به ارائه معیار
ارزیابی اقدام کرده و معیارها را از طریق مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان داخلی ،استخراﺝ
نموده است .از طرفی ،ارائه روشی ساده و کارآمد برای افزایش سرعت و دقت ارزیابی به ویژه در مرحله
غربالگری مورد توجه قرار داده است .روش ارائه شده در این پژوهش ،عالوه بر کم کردن زمان مرحله
غربالگری ،قادر به استانداردسازی این مرحله و جلوگیری از بروز خطاهای انساني در آن است و امکان
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تحلیل حساسیت و تنظیم درجه محافظهکاری تصمیم را فراهم ميکند .از جمله دستاوردهای منحصر به این
پژوهش ،جلب توجه محققان به معیارهایی است که در مقاالت خارجی به آنها توجه نشده و به دلیل شرایط
خاﺹ اقتصادی ایران مد نظر قرار گرفته است .به طور مثال ،درنظرگرفتن این نکته که شرکت سرمایهپذیر،
چگونه در ایجاد مزیت رقابتی برای سرمایهگذار نقش ایفا میکند ،نشان میدهد که در شرایط فعلی ،عموم
سرمایهگذاران به جای تمرکز بر بازده مالی ،به جذب نوآوری و فناوری از طریق شرکتهای نوپا توجه
میکنند .این در حالی است که در روش کالسیک سرمایهگذاری ریسکپذیر ،چنین معیاری وجود ندارد و
این رویکرد کمتر از  10سال است که در کشورهای صنعتی با نام سرمایهگذاری ریسکپذیر شرکتی مورد
توجه قرار گرفته است.
استاندارد شدن منطق ارزیابی ،عالوه بر کاهش تعصبات و خطاهای شناختی ارزیاب ،به سرمایهگذاران
ریسکپذیر داخلی این امکان را میدهد که در طی زمان با کسب تجربه بیشتر ،منطق ارزیابی خود را مرور و
اصالح نمایند .همچنین این امکان را فراهم میکند که تا حد ممکن ،دانش ضمنی ارزیاب به دانش صریﺢ
در شرکت تبدیل شود .ورود ریاضیات در فرآیند ارزیابی و تصمیمگیری ،عالوه بر سرعت ،دقت را افزایش
خواهد داد .زمانی که طرحهای مشابه وجود داشته باشد ،اعداد نشان میدهند که میزان اختالﻑ چقدر است
و یک ادبیات یکسان برای تمامی کارشناسان در یک شرکتی سرمایهگذاری ریسکپذیر ایجاد میکنند.
پیادهسازی مدل در فرآیند ارزیابی شرکت سرمایهگذاری کارآفرینی هاتف ،نشاندهنده همگرایی مدل با نظر
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خبرگان شرکت بود و مدل از این طریق ،مورد تایید قرار گرفت.

ed. Moren Lé vesque: Whistler.

106

Block, J. & De Vries, G., 2014. Trademarks and venture capital valuation. J. Bus. Venture, 29(4), p. 525–542.

در نهایت در زمینه ارزیابی در صنعت سرمایهگذاری ریسکپذیر ،تحقیقات آتی میتوانند به استفاده از
دادههای فازی یا اعداد خاکستری بﭙردازند .با این منطق ،عدم قطعیت مقادیر معیارها نیز در مدل منعکس
خواهد شد.

 -6مراجع
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