فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 62ـ بهار 9318
صفحات 61-88

چالشهای حوزه ارزشگذاری و ارزیابی شرکتهای نوپای فناوری
اطالعات
محمدتقی تقوی فرد
مصطفی رادمرد
سهیال جعفر نژاد
محمدرضا هراتی نیک









چکیده
وکارهاینوپاهموارهموضوعیمهمدرمذاکراتمیانکارآفرینانوسرمایهگذارانبوده


گذاریکسب

ارزش
هایموجودنشانمیدهدعلیرغماهمیتموضوع،شناختکافیدرمورداینبخش


است.بررسیپژوهش
حلمناسبهمبرایکارآفرینانوهمبرایسرمایهگذارانالزموضروری


مهموجودنداردوشناساییراه
شدهدرزمینهارزشگذاری کسبوکارهاینوپابر ایننکتهتأکیدداشتهاند که

پژوهشهای انجام

است.
ارزشگذاری چنین کسبوکارهایی به دالیل متعدد امری پیچیده و دشوار است .هدف از این پژوهش

شرکتهاینوپایفناوریاطالعاتایرانبودهاست.باتوجهبهفقدان

ارزشگذاری
بررسیچالشهاینظام 
وتفاوتهای

یکافیدراینخصوصدرایران،همچنینپنهانبودنجنبههایمختلفمسئله 

پژوهشها

میانروشهایپژوهشکیفیوکمی،حوزهموردمطالعهاینپژوهشنیازمندپژوهشهاییکیفیبود.در

ارزشگذاریشرکتهاینوپابررسی
ابتداادبیاتمرتبطبااینحوزهمرورشدومدلهایکمیوکیفی 
ارزشگذاریشرکتهای
شدند.باروشکیفیوبااستفادهازمصاحبهبهجمعآوریدادهدرخصوصنحوه 
ارزشگذاریو
نوپایفناوریاطالعاتدرایرانوضعفهاوچالشهایاینفرایندپرداختهشد وباخبرگان 
سرمایهگذاریبررویشرکتهاینوپایفناوریاطالعاتمصاحبهشد.مصاحبههایانجامشدهبهروش
ارزشگذاری
«تحلیلتِم»بررسیشدندوپسازتحلیلمصاحبهها،سهتِماصلی(وضعیتفعلیحوزه 
رکتهاینوپا،
ارزشگذاریش 
دستیابیبهمدلکاربردیبومیبرای 
چالشهای 

شرکتهاینوپادرایران،

ارزشگذاریشرکتهاینوپادرایران)ودوازدهزیرتِمشناساییشد .
چالشهایحوزه 

گذاری،شرکتهایفناوریاطالعات


وکارهاینوپا،ارزش

کسب
کلیدواژگان:
 عضوهیئتعلمی ،گروهمدیریتصنعتی،دانشکدهمدیریتوحسابداری،دانشگاهعالمهطباطبائی،تهران(.نویسندهمسئول)؛ 

dr.taghavifard@gmail.com

 دانشجویدکتری،مدیریتفناوریاطالعات،دانشکدهمدیریتوحسابداری،دانشگاهعالمهطباطبائی،تهران 

 دانشجویدکتری،مدیریتفناوریاطالعات،دانشکدهمدیریتوحسابداری،دانشگاهعالمهطباطبائی،تهران 

 دانشجویدکتری،مدیریتفناوریاطالعات،دانشکدهمدیریتوحسابداری،دانشگاهعالمهطباطبائی،تهران 
تاریخدریافت2931/25/52:تاریخپذیرش2931/82/52:

33

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 62ـ بهار 9318

.مقدمه
شرکتهای نوپا بهعنوان یکی از بازوهای توسعه اقتصادی کشورها و تحقق امیدهای شکوفایی
صنعت و اقتصاد در کشور مدنظر بوده و هست .ازاینرو در فضای کارآفرینی کشور،
شتابدهندههای شرکتهای نوپا از دهه  83هجری خورشیدی کار خود را بهصورت جدی
آغاز نمودند و این امر از سال  16بهصورت جدی در سیاستگذاریهای معاونت علمی
ریاست جمهوری مدنظر قرار گرفت و امروز بهعنوان یکی از حلقههای مهم در تحقق اقتصاد
مقاومتی دیده میشود .شرکتهای نوپا بر اساس فعالیت متمایز خود که بر پایه چرخه نوآوری
و اجرایی نمودن آن است میبایست ساختارهای دانشمحور پایه را در درون خود نهادینه
سازند(دانشفرد )9318 ،و بنا بر همین اقتصاد دانشبنیان میتوان به تولید ثروت دست پیدا
نمود و زمینه توسعه فضای شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای نوپای کارآفرین را بهعنوان
بازوی محرک برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی دانست(محمدجواهری.)9313 ،
داراییها و سرمایههای فکری و دانشی در این نوع از شرکتها از داراییها و سرمایههای
فیزیکی بهمراتب باالتر است(بهرامی )9319 ،و در یک نگاه باالتر به پارادایم مربوط به اقتصاد
دانش بنیان ،یک تحول در نگاه استراتژیک به سازمان و مدیریت مطرح میشود ،تحولی مبتنی
بر ارزشگذاری متمرکز بر داراییهای نامشهود(حسینقلیزاده .)9316 ،از طرف دیگر با
توجه به سیاستهای تشویقی دولتی و حاکمیتی کشور به سمت تشکیل هستههای دانشبنیان و
رونق فضای کسبوکارهای نوپا ،یکی از مهمترین عوامل در تکمیل چرخه حیات اینگونه
فعالیتها ،مسیر اعتبار دهی و ارزشگذاری شرکتهای نوپا مبتنی بر واقعیت کسبوکاری
آنهاست و همین امر ضرورت پرداختن به یک سیستم ارزشگذاری خاصمنظوره برای
شرکتهای نوپا را دوچندان مینماید.
هدف از ارزشگذاری شرکت این است که برای صاحبان آن ،خریداران بالقوه و ذینفعان
عالقهمند دیگر ،میزان ارزش تقریبی شرکت مشخص شود (استیجر .)6393 ،9ارزشگذاری
شرکت به جهت اینکه اصلی اساسی در بازگشت اقتصادی آتی سرمایهگذاران خطرپذیر دارد،
1. Steiger
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بسیار حیاتی است (کسللی و نِگری .)6398 ،9از سوی دیگر فرناندز )6332( 6که در زمینه
ارزشگذاری شرکتها پژوهشهای زیادی انجام داده است ،بیان میکند که ارزشگذاری
شرکتها عالوه بر اینکه در موضوع ادغام و اکتساب شرکتها اهمیت زیادی دارد ،در
مشخص کردن منشأ خلق و تخریب ارزش اقتصادی در شرکت نقش مهمی دارد .به همین
لحاظ افزایش کیفیت انجام ارزشگذاری ،در موفقیت کسبوکار تأثیر زیادی دارد.
ارزشگذاری شرکتها موضوعی است که از پیش در ادبیات مدیریت سرمایهگذاری
مطرحشده است .ارزشگذاری شرکتهای بالغ با توجه به مواردی مانند حجم بازار ،سهم
بازار شرکت ،روند درآمدی شرکت (منبع) و موارد ازایندست انجام میشود .در کنار
شرکتهای بالغ ،مواردی برای نیاز به ارزشگذاری شرکتهای نوپا رخ میدهد .دالیل
متنوعی در این خصوص وجود دارد .شاید شایعترین دلیل نیاز به ارزشگذاری یک شرکت
نوپا زمانی رخ دهد که بنیانگذاران شرکت برای گسترش فعالیتهای خود نیاز به جذب
سرمایهگذار داشته باشند .در این زمان بنیانگذاران با فروش بخشی از سهام شرکت ،به جذب
سرمایه اقدام میکنند .اینکه سهام شرکت چه میزان ارزش دارد مسئله پیچیدهای است که
نمیتوان آن را همانند ارزشگذاری شرکتهای بالغ حل نمود.
تعیین ارزش اقتصادی شرکت یکی از پرچالشترین و مهمترین بحثهایی است که یک
سرمایهگذار میتواند داشته باشد (استانکویسین و زینیت .)6396 ،3تحقیقات گستردهای که
تاکنون در این حوزه انجام گرفته ،تصدیق میکند تأمین بودجه و سرمایهگذاری در مراحل
اولیه شرکتهای نوپا فعالیتی با ریسک بسیار باالست و تاکنون این سرمایهگذاری در دست
سرمایهگذارانی متخصص همچون سرمایهگذاران خطرپذیر و فرشتگان کسبوکار بوده است
(سالمون .)6398 ،4برای سرمایهگذاران خطرپذیر ،ارزشگذاری از این منظر مهم است که
ارزش شرکت ،نسبت سهامی را که آنها در مقابل سرمایهگذاری خود دریافت میکنند،
تعیین نموده و سودآوری کلی سرمایه آنها را نشان میدهد و لذا ،رابطه آنها با
1. Caselli & Negri
2. Fernandez
3. Stankeviciene & Zinyte
4. Salomon

36

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 62ـ بهار 9318

تأمینکنندگان مالیشان را تحت تأثیر قرار میدهد (میلود و همکاران .)6396 ،9سرمایه-
گذاران خطرپذیر هنگام مشاهده کیفیت شرکتهای نوپا برای ارزشگذاری با چالشهایی
روبرو هستند (بالک و همکاران.)6394 ،
ارزشگذاری شرکتها خصوصاً زمانی که در مراحل اولیه چرخه حیات خود هستند ،بسیار
مشکل و حساس است ،به این دلیل که شرکتهای نوپا دوره جریان نقدی منفی و بازگشت
اقتصادی سرمایه نامطمئنی پیشبینی میکنند (کسللی و نگری .)6398 ،ارزشگذاری کسبو-
کارهای نوپا که مالک داراییهای نامشهود هستند و آنهایی که موفقیت نهفته در آینده دارند
پیچیدهتر است .این پیچیدگی ناشی از عدم وجود سوابق تاریخی داراییهای نامشهود و
اطالعات رشد شرکت های بالغ مشابه ،حتی در زمینه صنعتی مشابه است و این مسئله نیاز به
روشهای ارزشگذاری خاص برای شرکتهای نوپا و با فناوری سطح باال دارد و تاکنون
هیچ رویکرد اساسی در خصوص چگونگی ارزشگذاری آنها به دست نیامده است .بدیهی
است نیاز به مدلها و روشهایی است که بتواند آینده توأم با عدم اطمینان باالی این شرکتها
را در نظر بگیرد (سالمون .)6399 ،کسبوکارهای نوپا ،بر پایه دانش استوارند و ارزشهای
آنها اساساً از داراییهای نامشهود حاصل میشود .این شرکتها کارآفرینان نوآور و پویایی
هستند و پتانسیل زیادی در رشد دارند (میالنسی و همکاران.)6393 ،6
بررسی ادبیات پژوهش مؤید این است که ارزشگذاری کسبوکارهای نوپا ،یکی از
مهمترین و چالشبرانگیزترین مسائلی است که کارآفرینان و سرمایهگذاران ،با آن مواجه
هستند و نیازی اساسی برای درک بهتری از ارزشگذاری کسبوکارهای نوپا به دالیل عملی
و نظری وجود دارد (میلود و همکاران .)6396 ،بدینصورت باوجود چالشهای متعدد و
وجود روشهای مختلف ،این سؤال مطرح است که چگونه ارزشگذاری شرکتهای نوپا را
در عمل انجام دهیم؟ و مدلی مناسب برای ارزشگذاری کسبوکارهای نوپا در زمینه فناوری
اطالعات با توجه به شرایط و اقتضائات کشور به چه شکل است؟ در پژوهشهای پیشین به
شکل پراکنده در خصوص این عوامل و روشها بحث شده است و پژوهشی جامع در
1. Miloud et al.
2. Milanesi et al.
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خصوص چالشهای ارزشگذاری کسبوکارهای نوپای فناوری اطالعات ایران تاکنون انجام
نشده است.
با توجه به اهمیت ارزشگذاری صحیح شرکتهای نوپا و عدم وجود تحقیقات کافی در این
حوزه ،هدف اصلی و غایی در این پژوهش ،ارائه چارچوبی برای چالشهای فرایند
ارزشگذاری شرکتهای نوپای فناوری اطالعات در ایران است .بدین ترتیب در تحقیقات
آتی میتوان با بررسی این چالشها ،به مسیر غلبه بر آنها و رشد این حوزه دست پیدا کرد.
بهبود این حوزه میتواند در عملکرد شرکتهای نوپا تأثیر عمدهای داشته باشد و در نتیجه به
رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
با توجه به عدم وجود چارچوب مشخص در این حوزه و فقدان تحقیقات مناسب در زمینه
چالشهای ارزشگذاری شرکتهای نوپای ایرانی ،برای این منظور سعی شده بر اساس روش
کیفی ،با انجام مصاحبه با خبرگان صنعت و تحلیل تِم بر روی یافتهها ،به چارچوبی در این
خصوص دست یافت.
ادبیات و پیشینه پژوهش
هدف از ارزشگذاری شرکت این است که برای صاحبان آن ،خریداران بالقوه و ذینفعان
عالقهمند دیگر ،میزان ارزش تقریبی شرکت مشخص شود (استیجر .)6393 ،اساساً هدف از
شناسایی یک فرمول برای ارزشگذاری شرکت فراهم کردن عددی پایه برای دو طرف
درگیر در مذاکره است تا از طریق آن بتوانند مذاکره را شروع کنند .این روشها مزیتهایی
هم برای سرمایهگذار و هم برای کارآفرین دارند؛ چراکه دو طرف دانش و تجربه
کسب وکاری و صنعتی متفاوتی دارند و همچنین فرایند بحث در مورد وضعیت فعلی مخاطره،
فرصتهای بازار و چشمانداز بلندمدت آنها متفاوت است و این روشها میتوانند درک
بهتری ایجاد کنند و روابط را توسعه دهند (پین .)6399 ،9در ادامه ،مهمترین روشهای
ارزشگذاری بهمنظور یافتن تصویری بهتر به شکل خالصه در جدول  9ارائه میشود:
1. Payne
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جدول  .1روشهای ارزشگذاری شرکتهای نوپا

روشهای اصلی

روشهای

منبع

منبع

زیرمجموعه
روش ضرایب/
ارزشگذاری نسبی

فرناندز6332 ،؛
فورست و گیجر،9
6333

سرمایهگذاری

کومار6392 ،6؛ کوتوا،3

مخاطره پذیر

6394

تنزیل جریان نقدی

کومار6392 ،؛
کاپینسکی و پاتنا6331 ،

روشهای درآمد محور

کاپینسکی و پاتنا،4
6331

 / RIدرآمد باقیمانده
فرست شیکاگو
مدل گوردون

روشهای بازار محور
روشهای هزینه محور

روش گزینه واقعی /اختیار
معامله

فورست و گیجر6333 ،
چیت سازان و همکاران،
9314
عنابستانی9314 ،

کاپینسکی و پاتنا،
6331؛ موالیی9319 ،
طباطبائیان و غریبی،
9313
کومار6392 ،؛

روش درخت

میالنسی و همکاران،

دوجملهای

8

6393؛ دان و شی ،
6332؛ موالیی9319 ،

روشهای غیر

وارا6393،9؛ پین،

کمی/شهودی

6393

روش بلک شولز

موالیی9319 ،
موالیی9319 ،؛ ژانگ و
همکاران6392 ،2

1. Fuerst & Geiger
2. Kumar
3. Kotova
4. Capinski & Patena
5. Dan & Shi
6. Zhang et al.
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کسبوکارهای نوپا فاقد سابقه مالی هستند و آیندهای نامعلوم دارند و عالوه بر آن وضعیت نامعلوم
آن موجب ایجاد مشکالت در سرمایهگذاری خطرپذیر میگردد .ازآنجاییکه روشهای رسمی و
معمول در ارزشگذاری در چنین شرایطی کارساز نیست ،سرمایهگذاران خطرپذیر و کارآفرینان
به روشهایی متوسل میشوند که بیشتر جنبه هنر دارند تا یک تکنیک مالی (وارا.)6393 ،
ازجمله نقصهای ارزشگذاری بر اساس صورتهای مالی این است که سرمایههایی مانند
شهرت شرکت ،شبکه شرکت در بازار ،کیفیت کارکنان ،شفافیت مسیر توسعه و مواردی
ازایندست در ترازنامه شرکت ثبت نمیشوند (کوزیر .)6394 ،عواملی مانند تجربه و استعداد
گروه مذاکرهکننده فروش و کیفیت مستندات تهیهشده نیز قیمت سهام شرکت را متفاوت از
ارزشگذاری دفتری آن میکنند (اونیتا و استویکا .)6331 ،6این مسائل باعث میشوند
ارزشگذاری شرکتهای نوپا تا حدی متفاوت از شرکتهای بالغ صورت پذیرد.
بنا بر تحقیقات میلود و همکارانش ( ،)6396در ادبیات استراتژی از سه جنبه به ارزش یک
شرکت نوپا پرداختهشده است :ساختار صنعت ،نگاه مبتنی بر منبع و نظریه شبکه .بر این اساس
و با پویش در پژوهشهای دیگر در این زمینه ،عوامل تأثیرگذار در ارزشگذاری شرکتهای
نوپا جمعآوری گردید .بهمنظور یافتن تصویری از این عوامل تأثیرگذار بر اساس دستهبندی
جنبههای مختلف ،عوامل به شکل خالصه در جدول  6ارائهشده است.

1. Vara
2. Ionita & Stoica
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جدول  .2عوامل مؤثر بر ارزشگذاری شرکتهای نوپا (میلود و همکاران)2112 ،

بازار جذاب

کاسمانو6393 ،؛ هرینگ و
اولبریچ 6332؛ کوهن6398 ،9
ماسون و استارک6334 ،6؛ چیت

ویژگیهای بازار/صنعت
ساختار صنعت

کوهن6398 ،

میلود و همکاران،
6396

محصول یا خدمت متمایز و

میلود و همکاران6396 ،؛

متقاعدکننده

کاسمانو6393 ،؛ کوهن6398 ،

نرخ رشد صنعت

میلود و همکاران6396 ،

شواهد قوی از عالقه
مشتریان به خرید محصول
گروه مدیریت قوی
تعهد و مسئولیتپذیری

سیودک6332 ،؛ چیت سازان و

گروه

همکاران9314 ،؛

کارآفرینان
تجربه مدیریتی مشابه
منابع کارآفرینانه

کاسمانو6393 ،
کاسمانو6393 ،

تجربه کاری گذشته

میلود و همکاران،

سازان و همکاران9314 ،؛

کارآفرینان

6396

میلود و همکاران6396 ،؛
محمدیالیاسی و همکاران،
9381
میلود و همکاران6396 ،
میلود و همکاران6396 ،؛

تجربه کارآفرینی بنیان-

محمدیالیاسی و همکاران،

گذاران

9381؛ ژانگ6399 ،؛ چیت
سازان و همکاران9314 ،؛

نمایش رشد ابتدایی و
پتانسیل سودآوری
انعطاف در استراتژی و
فناوری

کاسمانو6393 ،
کاسمانو6393 ،
1. Köhn
2. Mason & Stark
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محمدیالیاسی و همکاران،
9381؛
میلود و همکاران6396 ،
9

کاسمانو6393 ،؛ سیودک ،
نظریه شبکه یا

میلود و همکاران،

روابط بیرونی

6396

غلبه بر شکاف اعتبار

6332؛ چیت سازان و همکاران،
9314؛ محمدیالیاسی و
همکاران9381 ،؛

ظرفیت جذب

محمدیالیاسی و همکاران،
9381

ازآنجاکه در کسبوکارها ی نوپای کشور ،در مرحله تولد و بلوغ این صنعت هستیم ،یکی از
اهداف آموزشی اساتید کارآفرینی در مقوله ارزشهای نهایی ،استقرار کسبوکارهای
دانشجویی عنوانشده است (الیاسی و فرخ .)9319 ،ولی پژوهشهای محدودی در این حوزه
انجامشده است .در پژوهشی که توسط فارست و گیجر ( )6333صورت گرفته ،مطرح میشود
که روشهای بسیاری بهعنوان روشهای اصلی ارزشگذاری شرکتها ارائهشده است اما
فارست و گیجر پنج روش را بهعنوان روشهای ارزشگذاری شرکتهای نوپا در نظر
گرفتهاند :روش ضرایب یا ارزشگذاری نسبی ،تنزیل جریان نقدی ،درآمد باقیمانده ،گزینه
واقعی و سرمایهگذاری مخاطرهآمیز .در این پژوهش عنوان میشود که این روشها عموماً در
میان سرمایهگذاران ،چه سرمایهگذاران خصوصی و چه سرمایهگذاران مخاطرهآمیز
مورداستفاده قرار میگیرد ،کاپینسکی و پاتنا ( )6331درزمینه ارزشگذاری شرکتهای نوپا،
بهصورت کلی سه رویکرد را در روشهای ارزشگذاری شرکتها شناسایی میکنند:
روشهای مبتنی بر جریانهای درآمدی ،روشهای مبتنی بر بازار ،روشهای مبتنی بر
سرمایههای شرکت.

1. Sudek
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در زمینه ارزشگذاری شرکتهای نوپا ،میلود و همکارانش ( )6396از منظر جالب و مفیدی
به مسئله نگاه میکنند .آنها در راستای دستهبندی مهمترین عوامل مؤثر بر ارزش شرکتهای
نوپا ،با مرور ادبیات مدیریت استراتژیک ،عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتها را از منظر سه
خطمشی کلی این حوزه تقسیمبندی میکنند .درواقع میلود و همکارانش ( )6396با اتکا به
ادبیات مدیریت استراتژیک ،چارچوبی برای ارزشگذاری شرکتهای نوپا بر اساس منابع
شرکت ،روابط خارجی شرکت و فرصتهای بازار مربوطه پیشنهاد میکنند .یکی از مهمترین
پژوهشها ی دیگر در این زمینه مربوط به کاسمانو ،9استاد دانشکده مدیریت دانشگاه MIT
است .او بر اساس پژوهشهای خود بر روی کسبوکارهای نوپای فناورانه در آمریکا و نحوه
خرید سهام آنها ،چارچوب بسیار مناسبی از عوامل مهم برای سرمایهگذاران در ارزشگذاری
این کسبوکارها ارائه کرده است .کیسلوا و همکاران ( )6392در پژوهشی به ارزشگذاری
سرمایهگذاری در کسبوکارهای نوپا پرداختهاند و مدلی ریاضی بر اساس فناوری فازی
عصبی برای ارزیابی میزان جذابیت سرمایهگذاری کسبوکارهای نوپا ارائه دادهاند (کیسلوا و
همکاران.)6392 ،6
در پژوهشی کوهن ( )6398به بررسی سامانمند ادبیات تجربی موجود برای نشان دادن عوامل
ارزشگذاری کسبوکارهای نوپا در حیطه سرمایهگذاری پرخطر میپردازد؛ و عالوه بر آن به
دنبال ایجاد ساختاری سازمانیافته برای ادبیات فعلی و همچنین شناسایی شکاف و مسیرهایی
برای تحقیقات آتی است .برای دستیابی به این اهداف چارچوبی یکپارچه برای مشخص
کردن عوامل ارزشگذاری کسبوکارهای نوپا در محیط سرمایهگذاری مخاطره پذیر ارائه
میدهد (کوهن.)6398 ،
در پژوهش مستقلی که در فضای کسبوکارهای نوپا در کشور انجام شده است ( 338شرکت
نوپا که در بازه سالهای  9382و  9382در تهران راهاندازی شدهاند) 4 ،عامل اصلی منابع مالی،
ظرفیت جذب در سطح فردی ،ظرفیت جذب در سطح سازمانی و قابلیتهای بازاریابی
بهعنوان عوامل مؤثر بر عملکرد این کسبوکارها معرفیشدهاند .در کنار این  4عامل مستقل،
1. Cusumano
2. Kiseleva et al.
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متغیر عملکرد با سه بعد عملکرد مالی ،عملکرد بازار و عملکرد مشتری بکار گرفته شد.
درنتیجه پژوهش ،عنوان شده است که ظرفیت جذب در سطح فردی با ابعاد سرمایه انسانی و
شبکه اجتماعی کارآفرینان و کارکنان بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد شرکتهای نوپا دارد
(محمدیالیاسی و همکاران .)9381 ،در پژوهش دیگری با استفاده از تئوری اختیار معامله ،نقش
مهم دانش و کارکرد بخش پژوهش و توسعه در شرکتهای دانشبنیان سعی شده ارزشیابی شود
(با بهکارگیری یک مورد کاربردی در صنعت پلیمر) (تهرانی و ابوذر.)9381 ،
در پژوهشی به مدلی برای انتخاب روش مناسب قیمتگذاری و ارزشگذاری فناوری پرداخته
شده است و شاخصهای مؤثر بر انتخاب روش مناسب و چهار روش قیمتگذاری فناوری که
بیشترین کاربرد را از لحاظ تئوری و عملی دارند بهصورت جامع مورد بررسی قرار گرفتهاند و
از طریق تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی امتیازدهی گردیدهاند و مبتنی بر این رویکرد ،روش
مناسب قیمتگذاری در شرایط مختلف مشخص شده است (شفیعا و همکاران .)9316 ،در
پژوهشی دیگر که توسط چیت سازان و همکارانش ( )9314انجام گرفته است ،محققان به
شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید توسط
سرمایهگذاران مخاطرهآمیز پرداختهاند و در پژوهش خود از تمام شرکتها و صندوقهای
سرمایهگذاری مخاطرهآمیز بهره بردند و دادههایی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با
مدیران کارشناسان کلیدی شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهآمیز با گزینش
هدفمند بر اساس تجربه و تخصص آنها در حوزه ارزشگذاری به دست آوردند .نتایج به
استخراج دوازده عامل منجر گردیده و عوامل مذکور سطحبندی و نحوه تأثیرگذاری
هریک از این عوامل بر یکدیگر مشخص شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است
دو عامل سوابق کاری و سوابق علمی و تخصصی در باالترین سطح (سطح چهارم) قرار
گرفتهاند و به عبارتی دارای بیشترین میزان نفوذ بودند و عامل قدرت چانهزنی در پایینترین
سطح یعنی دارای بیشترین میزان وابستگی شناخته شده و ده عامل دیگر نیز بین سطوح
مذکور قرار گرفتند (چیتسازان و همکاران .)9314 ،در پژوهش انجام شده توسط دهقانی و
البدوی ( ،)9314تالش شده است چالشهای ارزشگذاری کسبوکار نوپا با مراجعه به
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ادبیات پژوهش و مطالعه منابع معتبر شناسایی گردد و بر اساس نتایج این پژوهش ،چالشهای
ارزشگذاری نوپا در  96دسته قرار گرفتهاند (دهقانی و البدوی.)9314 ،
روششناسی پژوهش
پژوهش فعلی ازلحاظ پیکربندی توصیفی -کاربردی است .توصیفی است از آن حیث که به
توصیف و بیان ویژگیهای پدیده ارزشگذاری دارایی شرکتهای نوپای فناوری اطالعات
میپردازد و سعی شده تا ابعاد آن شناسایی شود .کاربردی است از آنسو که بر اساس نیاز
کاربردی در ارزشگذاری به دنبال ارائه یک راهحل کارآمد برای شرکتهای نوپا در صنعت
فناوری اطالعات است .پژوهشهای محدودی پیرامون موضوع این پژوهش صورت گرفته
است و پژوهش های بیشتری برای تبیین این موضوع مورد نیاز است .با توجه به این مسئله و
تفاوتهای میان روش های پژوهش کیفی و کمی ،حوزه مورد مطالعه این پژوهش نیازمند
پژوهشهایی کیفی است که به طور عمیق به مشاهده و بررسی وقایع مرتبط بپردازند .همچنین
جنبههای مختلف مسئله پنهان است و نمی توان مشخص کرد از کدام زاویه باید به موضوع
پرداخته شود تا پاسخ کاملتری برای مسئله پژوهش یافت .در این پژوهش در نظر بود با
تمرکز بر فرایند تصمیمگیری بابت ارزشگذاری شرکتهای نوپای صنعت فناوری اطالعات
بهخصوص در کشور ایران به درک عمیقی از این امر دست یافته شود؛ بنابراین برای افزایش
کارآمدی دانش این حوزه به پژوهش کیفی روی آورده شد .رویکرد کلی و استراتژی تحقیق
در این پژوهش ،بهکارگیری روش پژوهش کیفی عام -تفسیری 9است (مریام و تیسدل،
 )6398که در آن سعی در حرکت به عمق ،جهت شناسایی عوامل مهم در ارزشگذاری
شرکتهای نوپای فناوری اطالعات در ایران است .اینگونه روش معموالً در شرایط مسئله
مشابه در حوزه کسبوکار در نظام فکری مدیریتی مورد استفاده قرار میگیرد (مریام و
تیسدل .)6398 ،بدین ترتیب از اصول استقراء در توسعه مدل بکار گرفته میشود .جمعآوری
مستمر دادهها منتج به درک پاالیشیافته و تمرکز شدیدتر بر خود جمعآوری دادهها میشود.
1. Generic Qualitative Research
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چون این استراتژی نوعی پژوهش کیفی است ،مسئله پژوهش دقیقاً در قالب متغیرهای مستقل
و وابسته بیان نمیشود ،بلکه فقط سؤال اصلی پژوهش بیان میگردد .در تجزیهوتحلیل دادهها
کدگذاری سامانمند جهت دستیابی به روایی و پایایی بسیار مهم است! Error.
 9.Reference source not foundمسیر اجرای پژوهش کیفی عام را به طور کلی
نشان میدهد:

شکل  .1مسیر اجرای پژوهش کیفی عام

روش تحلیل اطالعات
9

در تحلیل اطالعات از روش آنالیز تم استفاده شد .طبق تعریف براون و کالرک ()6332

6

آنالیز تِم روشی برای تعیین ،تحلیل و گزارش طرحوارههای موجود در اطالعات است.
چون در این پژوهش قصد ،به دست آوردن بینشی از عوامل مؤثر بر تصمیمگیری در گروه
مدیران ارشد است ،در آنالیز تمی که انجام شد ،توصیف دقیقی از تمامی تمهای به دست
آمده از مصاحبهها انجام شد؛ به عبارت دیگر چون جنبههای مختلف موضوع و اهمیت هر
یک مشخص نبود ،تنها پرداختن به بررسی عمیق یک جنبه مناسب نبود.
به دلیل اینکه سؤال این پژوهش از ابتدا مشخص بود و در مورد جواب آن چهارچوبی
احتمالی مدنظر بود ،از آنالیز تم نظری 3یا استقرایی 4استفاده شد .بهعبارتیدیگر سؤال پژوهش
با توجه به دادههای جمعآوریشده تعیین نمیشوند و از ابتدا چهارچوبی احتمالی برای جواب
مدنظر بود .در مورد سطح بررسی دادهها ،تحلیلی که در این پژوهش انجام گرفت معطوف به
الیههای پنهانی اطالعات است و بنابراین آنالیز تم در سطح نهفته 8یا تفسیری 2است.
1. Theme Analysis
2. Braun & Clarke
3. theoretical
4. deductive
5. latent
6. interpretative
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در روش آنالیز تم پس از مکتوب نمودن مصاحبهها و مشاهدات ،مکتوبات بر اساس محتوای
بیان شده و سؤاالت تحقیق مورد بررسی دقیق قرار گرفت .برای آنالیز تم اقدامات زیر انجام
می گیرد و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت :تبدیل مصاحبه و مشاهده به متن و
بررسی و مطالعه دقیق آن ،احصای کدهای اولیه که بیانگر موضوعات جالب (متناسب با سؤال
تحقیق) است به شیوهای سامانمند در تمامی متن ،دستهبندی کدها در قالب تمهای اولیه بر
اساس یافتههای متن ،مرور تمها ،با توجه به کدها و کل دادهها ،تعریف و نامگذاری تمها
(برقراری روابط بین کدها ،زیر دستهها و دستهها) ،تهیه بحث و چهارچوب کلی مدل مفهومی
ارزشگذاری.
روشهای تصدیق

1

در این تحقیق سعی شد که از سوگیری اجتناب شـود .در مرحلـه جمـعآوری دادههـا و نیـز در
مرحله تحلیل آنها به این نکته توجه گردیـد .عـالوه بـر ایـن بـرای افـزایش روایـی یافتـههـا از
تکنیک های زیر استفاده شد :توصیفات کامل از وضعیتی که سخنان ابـراز مـیشـود ،بـازخورد
شرکتکنندگان نسبت به متن مصاحبهها و تحلیـل آنهـا و ایجـاد امکـان پرسـشهـای متقابـل
شرکتکنندگان در مصاحبهها برای اینکه از کجفهمی جلوگیری شود.
همچنین سؤاالت مصاحبهها قبل از مصاحبههای اصلی ،بـا چنـد تـن از متخصصـین ایـن حـوزه
بررسی شده تا به صورتی کامالً روشن و قابلفهم تبدیل شود .در حین مصاحبه نکـات مربوطـه
رعایت گردید .بهعنوانمثال در زمان و مکان مناسب اقدام به مصاحبه شد ،سعی گردید تا حـد
امکان فرد مصاحبهشونده مربوطه دچار سوگیری نشود و مسائل فرعـی روی مصـاحبههـا تـأثیر
نگذارد .در مرحله تحلیل یافتهها تا حد امکان از پژوهشگران دیگر این حوزه درخواست شد تا
آنالیز تم را آنها نیز انجام دهند تا در نهایت بهوسیله اشتراک نتایج حاصل از آنالیز تـم توسـط
ما و پژوهشگران دیگر ،بهدرستی عوامل حاصل شده از آنالیز تم پی برده شـود .بـرای افـزایش
روایی تحقیق ،نتایج نهایی تحقیق را با افراد شرکتکننده در تحقیق مطرح و بازخورد آنهـا را
1. Methods of Verification
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در مورد این نتایج دریافت گردید .نظرات آنها در مورد ایـن نتـایج بـه اصـالح نتـایج کمـک
نمود.
مصاحبه با خبرگان
بر اساس روش تحقیق ارائه شده ،شروع تحقیق باید از نمونه اول جامعه خبرگانی شـروع شـود.
نمونه اول از خبرگان عرصه سرمایهگذاری شرکتهـای نوپـا در ایـران ،مـدیر سـرمایهگـذاری
شرکت رهنما که یکی از بزرگترین و قدیمیترین شـرکتهـای شـتابدهنـده 9شـرکتهـای
نوپاست ،آغاز میشود .نحوه شناسـایی خبـره اول بـر اسـاس حسـن شـهرت در ارزشگـذاری
شرکتهای نوپا توسط صندوقهای سرمایهگذاری و نیز سهولت در دسترسی به نام برده است.
بر اساس معرفی مصاحبهشونده اول ،نفر بعدی مصاحبهشونده مشخص شد و به همین ترتیب بـا
معرفی مصاحبهشوندگان ،خبرگان بعدی برای مصاحبه مشخص میشدند .در طی این تحقیق با
 2نفر از خبرگان ارزشگذاری و سرمایهگذاری بر روی شرکتهـای نوپـای فنـاوری اطالعـات
مصاحبه شد .پس از تحلیل مصاحبهها ،سه تِم اصلی و دوازده زیرتِم شناسایی شد.
نحوه برگزاری مصاحبه
با توجه به فقدان مدل مشخص و روش تحقیق در نظر گرفته شده ،مصاحبهها بهصورت نیمهبـاز
برگزار شد .در ابتدای مصاحبه توضیحاتی پیرامون مسئله تحقیق ارائه میشد .سپس نحوه انجـام
ارزشگذاری در سازمان متبوع مورد پرسش قرار میگرفت .سپس بنا به پاسخ مصـاحبهشـونده،
سوا التی با هدف کسب اطالعات عمیقتر راجع بـه روشهـای ارزشـگذاری مـورد اسـتفاده و
چالشهای مربوطه مطرح شد .در نهایت سوا التی با هدف اخذ بینش مصاحبهشونده راجـع بـه
روشهای مطلوب ارزشگذاری و چالشهای دستیابی به این روشها پرسیده شد.
سؤاالت باز پرسیده شده بهصورت زیر است:
 لطفاً روشهای ارزشگذاری استارت آپ هایی که برای سرمایهگذاری به شما مراجعه
میکنند را توضیح دهید.

1. Accelator
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 در مراحل رشد اولیه استارت آپ ها ،معموالً چه روشهای ارزشگذاری مناسب است و
شما از چه روشهایی استفاده کردهاید؟
 در ارزشگذاری استارت آپ ها به چه چالشهایی برخورد کردهاید؟
 مدلهای ارزشگذاری استفاده شده چه مزایا و چه محدودیتهایی دارند؟
 آیا به مدلهای ارزشگذاری بومیتر برای ارزشگذاری استارت آپ های ایرانی حوزه
فناوری اطالعات در مراحل اولیه رشدشان نیازی میبینید؟
 به نظر شما چه مسیری باید برای رسیدن به مدلهای بومی ارزشگذاری استارت آپ های
فناوری اطالعات طی شود؟
 به نظر شما مدل بومی ارزشگذاری چه ویژگیهایی میتواند داشته باشد و به چه نحوی
خواهد بود؟
 پیشنیازهای رسیدن به مدل بومی ارزشگذاری چیست؟
 چرا تاکنون مدلی بومی برای ارزشگذاری استارت آپ های فناوری اطالعات تدوین نشده
است؟
جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان فعال در ارزشگذاری شرکتهای نوپا در کشور
هستند و ازآنجاکه همه آنها از ابتدای پژوهش مشخص نبودند ،روش نمونهگیری بهصورت
گلوله برفی انجام گرفت و با توجه به فقدان مدل مشخص و روش پژوهش در نظر گرفته شده،
مصاحبهها بهصورت نیمهباز برگزار شد .معیار رسیدن به نقطه انتهایی تحقیق نیز ،رسیدن به
اشباع در جمعآوری اطالعات از نخبگان بوده است.

چالشهای حوزه ارزشگذاری و ارزیابی شرکتهای نوپای فناوری اطالعات

48

یافتههای پژوهش
بر اساس مصاحبههایی که با خبرگان ارزشگذاری و سرمایهگذاری بر روی شرکتهای نوپای
فناوری اطالعات صورت گرفت و پس از تحلیل مصاحبهها ،سه تِم اصلی و دوازده زیرتِم
شناسایی شد .در ادامه به تشریح این تِمها و زیر تمها پرداخته میشود:
 .1وضعیت فعلی حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران

یکی از موضوعات مهم قابلاستخراج از مصاحبهها ،وضعیت فعلی حوزه ارزشگذاری
شرکتهای نوپا است .در این زمینه خبرگان به چند مسئله مهم اشاره کردند؛ اول به عدم بلوغ
حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا و پیامدهای آن ،دوم به اینکه در حال حاضر ارزشگذاری
بیشتر بر اساس چانهزنی طرفین صورت میگیرد تا ارزشگذاری بر اساس مدلهای رایج ،سوم
به اینکه نیاز به مدل جدید بومی احساس نمیشود و از نظر سرمایهگذاران مدلهای خارجی
موجود کافی هستند.
 .1.1عدم بلوغ حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران
مصاحبه با خبرگان صنعت نشان داد که در حال حاضر صنعت یا حوزه ارزشگذاری
شرکتهای نوپا حوزهای نابالغ است .بدین معنی که مدلهای موردتوافقی برای این موضوع
وجود ندارد ،بعالوه دادههای کافی از ارزشگذاری های انجام شده نیز وجود ندارد ،بعالوه
فرایندهای مناسبی برای حل اختالفات بعدی بین سرمایهگذاران و کارآفرینان وجود ندارد.
 .9.6ارزشگذاری بر اساس توافق طرفین
خبرگان مورد مصاحبه بیان کردند که به دلیل چالشهای مختلفی که در حوزه ارزشگذاری
شرکتهای نوپا در ایران وجود دارد ،ارزشگذاری های نهایی بر اساس مذاکره و توافق طرفین
به نتیجه میرسد .مدلهای ارزشگذاری تنها قیمت پایهای را برای شروع مذاکره مشخص
میکنند و پسازآن کارآفرین و سرمایهگذار بر اساس اهرمهای فشاری که دارند ،سعی
میکنند بر سر قیمتی به توافق برسند .بهعبارتیدیگر گام اول در ارزشگذاری میشود استفاده
از مدلهای ارزشگذاری و رسیدن به قیمتهای پایه ارزش .گام دوم میشود مذاکره بین
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کارآفرین و سرمایهگذار و دستیابی به توافق بر سر ارزش نهایی .در واقع فرایند ارزشگذاری
به شکل  6است.
تعیین ارزش پایه بر اساس
مدلهای رایج خارجی

ارزشگذاری نهایی بر اساس
مذاکره و توافق طرفین

شکل – 2دو مرحله اصلی ارزشگذاری شرکتهای نوپای فناوری اطالعات در ایران

 .9.3عدم احساس نیاز به مدل جدید بومی و کفایت مدلهای خارجی موجود
بر اساس مصاحبههای صورت گرفته ،به نظر میرسد با کم اثر شدن مدلهای ارزشگذاری به
دلیل تأثیرگذاری زیاد عوامل جانبی ،سرمایهگذاران نیازی به مدلهای جدید بومی برای
ارزشگذاری احساس نمیکنند و معتقدند مدلهای خارجی موجود برای «تعیین قیمت اولیه»
کامالً کاربردی و کافی است؛ به عبارت دیگر به نظر میرسد عدم وجود مدل بومی دقیق،
مسئله حال حاضر حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا نیست.
 .2چالشهای دستیابی به مدل کاربردی بومی برای ارزشگذاری شرکتهای نوپا

در مصاحبهها خبرگان بیان کردند که در حال حاضر با توجه بهتازگی حوزه ارزشگذاری
شرکتهای نوپا و عدم احساس نیاز سرمایهگذاران به مدلهای دقیق ارزشگذاری ،چالشهای
مختلفی برای تدوین مدل کاربردی بومی ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران وجود دارد.
در کنار چالشها ی مختلفی که در خصوص تدوین مدل ارزشگذاری دقیق در ادبیات بیان
شده است ،در مصاحبهها بهصورت کلی به سه چالش زیر اشاره شد که بیشتر به دلیل نوپا بودن
حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران ،مطرح هستند.
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 .6.9عدم افشای اطالعات نمونههای ارزشگذاری شده در ایران تاکنون
مهمترین رکن دستیابی به یک مدل جدید و کاربردی ،استفاده از دادههای نمونههای
ارزشگذاری شده تاکنون است .بهعبارتیدیگر مدلهای ارزشگذاری بر اساس تحلیل
نمونههای گذشته حاصل میشوند .ولی در ایران اطالعات نمونههای ارزشگذاری شده توسط
سرمایهگذاران افشا نمیشود و نهاد واسطی هم وجود ندارد که اطالعات تجمیع شده در این
خصوص را منتشر کند.
 .6.6عدم مشخص شدن موفقیت یا عدم موفقیت اکثر نمونههای ارزشگذاری شده در ایران.
به دلیل اینکه سرمایهگذاری خطرپذیر بر روی شرکتهای نوپا در ایران در چند سال اخیر
رونق گرفته است ،هنوز غالب نمونههای ارزشگذاری و سرمایهگذاری شده به مراحل بلوغ
خود نرسیدهاند و در نتیجه صحت ارزشگذاریهای انجام شده قابلسنجش نیست .بهعنوان
یک معیار مهم از بلوغ شرکتهای نوپا ،میتوان عرضه عمومی در بورس را مرحلهای از
چرخه عمر شرکت دانست که میتواند صحت ارزشگذاریهای انجام شده قبلی را نیز
مشخص کند.
 .6.3پویایی ارزش شرکت نوپا بنا به عوامل مختلفی مانند وضعیت سرمایهگذار.
ارزشگذاری شرکتهای نوپا به عوامل پویای متعددی بستگی دارد .یکی از مهمترین آنها
این است که ارزش یک شرکت نوپا کامالً وابسته به وضعیت سرمایهگذار است؛ یعنی با
توجه به ارتباطات و قوت و ضعف سرمایهگذاران ،یک شرکت نوپا ممکن است در زمان
یکسان برای سرمایهگذار الف به میزان  Vارزش داشته باشد و برای سرمایهگذار به میزان 5V
ارزش داشته باشد .در نتیجه تدوین مدلهای دقیق ارزشگذاری بهصورت خطی امکانپذیر
نیست.
 .3چالشهای حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران
نابالغ بودن حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران ،باعث شده تا در کنار چالشهای
معمول در این حوزه ،چالشهای دیگری نیز بروز کند .برخی از این چالشها مانند
پیشفرضهای متفاوت دو طرف و غیرحرفهای بودن آنها ،باعث شده رسیدن به توافق بین
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سرمایهگذار و کارآفرین ایرانی بسیار دشوار شود .در مصاحبههای صورت گرفته ،شش دسته
چالش زیر بهعنوان مهمترین چالشهای حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا بیان شدند.
 .3.9پیشفرضهای متفاوت
پیشفرضهای متفاوت سرمایهگذار و کارآفرین باعث میشود که حتی بر اساس مدل
یکسان ،ارزشگذاریهای کامالً متفاوتی روی شرکت نوپا داشته باشند .بهعنوانمثال وزن و
وضعیت عوامل مؤثر در ارزشگذاری را کامالً متفاوت ارزیابی کنند.
 .3.6فقدان دادههای مربوط به نمونههای ارزشگذاری شده
اطالعات مربوط به ارزشگذاریهای انجام شده تاکنون ،دو کاربرد عمده میتواند داشته
باشد؛ یکی برای تدوین مدل جدید کاربردی و بومی ارزشگذاری و دو بهعنوان ورودی
مدلهای فعلی ارزشگذاری .بهعنوانمثال یکی از متغیرهای مهم برای ارزشگذاری یک
شرکت نوپا ،ارزش متوسط شرکتها ی نوپای مشابه در صنعت مربوطه است .این متغیر یکی
از موارد بسیار مهم در ارزشگذاری است که متأسفانه در ایران به دلیل عدم افشای اطالعات،
در دسترس نیست.
 .3.3بازیگران غیرحرفهای
حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران بسیار جوان است و در نتیجه بازیگران این حوزه
نیز به بلوغ الزم نرسیدهاند .بازیگران این حوزه را میتوان به سرمایهگذاران کمتجربه،
کارآفرین پرتوقع و نهادهای غیرخصوصی حاکمیتی که عالقهمند به دخالت بدون منطق
اقتصادی هستند ،تقسیم کرد .برهم کنش این بازیگران یکی از عواملی است که باعث شده
نتوان بر اساس مدلها ی منطقی به ارزشگذاری پرداخت و دستیابی به توافق نیز بسیار دشوار
شود.
 .3.4عدم امکان صحتسنجی نمونههای ارزشگذاری شده
صحتسنجی نمونههای ارزشگذاری برای اینکه سنجهای برای ارزشگذاریهای جدید و
مدلهای استفاده شده به دست آید ،بسیار مهم است .در ایران به دلیل اینکه هنوز شرکتهای
نوپای ارزشگذاری شده به مرحله عرضه عمومی در بورس نرسیدهاند و اطالعات
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ارزشگـذاریها و عملکـرد مالـی آنها نیز افشـا نشـده است ،امکــان صحتسنجی
ارزشگذاریها ی انجام شده وجود ندارد .این موضوع چالش بزرگی در راه تدقیق و بهبود
ارزشگذاریها است.
 .3.8عدم وجود قوانین و سازوکارهای مناسب برای قضاوت درباره اختالفات بین کارآفرین
و سرمایهگذار
یکی از مشکالت حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا ،عدم وجود سازوکارهای مناسب برای
حل اختالفات بین کارا فرینها و سرمایهگذاران است .این موضوع باعث میشود توافق بر سر
ارزشگذاریها نیز همراه با احتیاط و با در نظر گرفتن مالحظات غیرضروری باشد.
 .3.2دخالت نهادهای حاکمیتی و غیراقتصادی در حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا
یکی از مسائلی که اثرات نامطلوبی بر ارزشگذاریهای شرکتهای نوپا دارد ،دخالت و
میزان تمایل به دخالت نهادهای حاکمیتی است .دخالت آنها میتواند اثرات مختلفی بر این
حوزه بگذارد؛ مانند ایجاد توقع نابجا در کارآفرینان به دلیل دریافت بدون منطق سرمایه از
این نهادها ،عدم اعتبار مدلهای منطقی اقتصادی برای ارزشگذاری در صنایعی که نهادهای
حاکمیتی و امنیتی عالقهمند به دخالت و رقابت در آنها هستند و اثرات مشابه.
به طور خالصه تِمها و زیر تِمهای شناساییشده در مصاحبهها ،در جدول شماره  3آورده شده
است.
جدول  . 3تمها و زیرتم های شناساییشده در مصاحبه با خبرگان

زیر تِمها

تِمها

وضعیت فعلی حوزه عدم بلوغ حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران
ارزشگذاری

ارزشگذاری بر اساس توافق طرفین

شرکتهای نوپا در عدم احساس نیاز به مدل جدید بومی و کفایت مدلهای خارجی موجود
ایران
چالشهای دستیابی عدم افشای اطالعات نمونههای ارزشگذاری شده در ایران تاکنون
به مدل کاربردی بومی عدم مشخص شدن موفقیت یا عدم موفقیت اکثر نمونههای ارزشگذاری
برای

ارزشگذاری شده در ایران
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پویایی ارزش شرکت نوپا بنا به عوامل مختلفی مانند وضعیت سرمایهگذار
پیشفرضهای متفاوت
فقدان دادههای مربوط به نمونههای ارزشگذاری شده

چالشهای
ارزشگذاری

حوزه بازیگران غیرحرفهای
عدم امکان صحتسنجی نمونههای ارزشگذاری شده

شرکتهای نوپا در عدم وجود قوانین و سازوکارهای مناسب برای رفع اختالفات بین کارآفرین
ایران

و سرمایهگذار
دخالت نهادهای حاکمیتی و غیراقتصادی در حوزه ارزشگذاری
شرکتهای نوپا

بررسی و تحلیل تِمها
با توجه به مصاحبهها و تحلیلهای صورت گرفته ،در این بخش به بررسی و تحلیل تِمهای
یافت شده از مصاحبهها پرداخته میشود.
 .9توصیف وضعیت موجود
در زمینه وضعیت فعلی حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران ،خبرگان بیان کردند که
این حوزه نوپا است و به بلوغ نرسیده است .همین مسئله باعث شده که ارزشگذاری منطبق بر
مدلهای تدوین شده نباشد و بیشتر بر اساس مذاکره و توافق انجام شود .بهعالوه به دلیل این
نوع ارزشگذاری ،فعاالن حوزه به مدل جدید بومی نیز احساس نیاز نمیکنند و مدلهای
خارجی موجود را برای رسیدن به حدود اولیه کافی میدانند.
با توجه به اینکه هدف پژوهش بررسی وضعیت و چالشهای نظام ارزشگذاری شرکتهای
نوپای فناوری اطالعاتی ایرانی است ،خبرگان مصاحبه شده در راه رسیدن به این مهم مواردی
را ذکر کردند که البته بیشتر ناشی عدم بلوغ این حوزه است .نخستین چالش مسئله عدم افشای
اطالعات نمونههای ارزشگذاری شده در ایران است .این مسئله باعث میشود نتوان بر مبنای
اطالعات نمونههای بومی گذشته ،به مدلی بومی دست یافت .دومین مسئله این است که به
دلیل نوپا بودن شرکتهای فناوری اطالعات که تاکنون در فرایند سرمایهگذاری خطرپذیر
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وارد شدهاند ،موفقیت یا عدم موفقیت آنها در بازار هنوز مشخص نشده است و در نتیجه
نمیتوان ارزشگذاریهای انجام شده را صحتسنجی کرد؛ لذا نمیتوان بر مبنای
ارزشگذاریهای گذشته به مدلی بومی دست یافت .سومین مسئله این است که ارزش یک
شرکت نوپا بنا به وضعیت سرمایهگذار میتواند کامالً متغیر باشد؛ یعنی یک شرکت نوپا برای
سرمایهگذاران مختلف ارزشهای مختلف داشته باشد .لذا تدوین مدلی دقیق برای
ارزشگذاری شرکت نوپا بدون توجه به سرمایهگذار مربوطه کاری غیرموجه است.
با توجه به نوپا بودن حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران و مسائل مختلف آن ،یکی از
تِمهای مهم مورد اشاره خبرگان مصاحبه شده ،چالشهای این حوزه بود .بهصورت کلی شش
چالش عمده مورد اشاره قرار گرفت .اولین چالش پیشفرضهای متفاوت کارآفرینان و
سرمایهگذاران است که علیرغم وجود برخی مدلهای مورد توافق ،باعث میشود رسیدن به
توافق بر سر ارزش نهایی بسیار دشوار باشد .دومین چالش فقدان دادههای مربوط به نمونههای
ارزشگذاری شده بیان شد که باعث میشود بهعنوانمثال نتوان با توجه به متوسط ارزش
شرکتهای مشابه در صنعت ،ارزشگذاریهای جدید را انجام داد .سومین چالش بازیگران
غیرحرفهای و نابالغ در این حوزه هستند که پیروی از مدلهای مشخص و رسیدن به توافق
منطقی را بسیار دشوار میکنند .چهارمین چالش عدم صحتسنجی نمونههای ارزشگذاری
شده است که باعث میشود نتوان ارزشگذاریهای جدید را بر اساس تجربههای قبلی صنعت
انجام داد .پنجمین چالش عدم وجود قوانین و سازوکارهای مناسب برای رفع اختالفات بین
کارآفرین و سرمایهگذار است که باعث میشود مذاکرات ارزشگذاری بهصورت محتاطانه و
تحت سایه کژ منشیهای احتمالی آینده انجام پذیرد .ششمین چالش دخالت نهادهای
حاکمیتی و غیراقتصادی در حوزه کسبوکار شرکتهای نوپا است .با توجه به مخاطراتی که
این دخالتها میتواند در کسبوکار این شرکتها ایجاد کند ،ارزش شرکتهای نوپای
مرتبط نیز بدون منطق اقتصادی صحیح ،تحت تأثیر قرار میگیرد.
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 .6راهکارهای رسیدن به بلوغ در صنعت ارزشگذاری
با توجه به مصاحبه های صورت گرفته ،خبرگان بیان کردند که در حال حاضر صنعت
ارزشگذاری شرکتهای نوپای فناورانه در ایران نابالغ است و با چالشهای مختلفی روبرو
است .لذا یکی از مواردی که از تحلیل تِمها حاصل شد ،راهکارهایی برای رسیدن به بلوغ در
این حوزه است.
یکی از مهمترین دغدغههای مطرحشده ،ایجاد سازوکاری برای افشای اطالعات مربوط به
ارزشگذاریهای انجام شده است .بر این اساس صحت سنجی نمونههای گذشته نیز قابل
انجام است که به تدقیق ارزشگذاریهای بعدی کمک شایانی میکند .میتوان این موضوع
را مهمترین قدم برای رسیدن به صنعتی بالغ دانست.
دومین نیازمندی مهم بلوغ صنعت ارزشگذاری شرکتهای نوپا ،حرفهایتر شدن بازیگران این
صنعت است .سرمایهگذاران ،کارآفرینان و دولت در این حوزه بهصورت مبتدی عملی می-
کنند .سرمایهگذاران هنوز به درک درستی از ارزش شرکتها نرسیدهاند و کمتجربهاند،
کارآفرینان توقعات باالیی دارند و واقعیات را نادیده میانگارند و دولت دخالتهای بعضاً
نابجایی میکند .بایستی با گذشت زمان و با بررسی بیشتر این مسئله ،راهکارهایی برای بلوغ
بیشتر بازیگران را اجرا کرد.
سومین راهکاری که با توجه به تِمهای مطرحشده به نظر میرسد ،ایجاد قوانین و
سازوکارهایی برای ایجاد اعتماد و اطمینان در روابط کارآفرین و سرمایهگذار است؛ زیرا به
دلیل عدم وجود سازوکارهای مستحکم جلوگیری از کژ منشی ،کارآفرینان و سرمایهگذاران
ناچارند با احتیاط مضاعف در فرایند ارزشگذاری و مذاکره خرید شرکت کنند.
یکی از راهکارهای بلوغ حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در جهت رسیدن به روابط مبتنی
بر منطق اقتصادی ،عدم دخالت نهادهای دولتی بهعنوان بنگاههای اقتصادی در مناسبات این
حوزه است .این موضوع با عزم جدی حاکمیت و دولت میتواند محقق شود .باید در نظر
داشت که برخی از مسائل نیز بر اساس گذشت زمان رفع خواهد شد .بهعنوانمثال با گذشت
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زمان شرکتهای نوپای بیشتری به مرحله پایانی جذب سرمایه خطرپذیر میرسند و عرضه
عمومی میشوند .لذا میتوان ارزشگذاریهای قبلی آنها را صحتسنجی کرد.
نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی شیوههای بومی ارزشگذاری شرکتهای نوپای فناوری اطالعات
ایران و شناسایی چالشهای این حوزه است .با توجه به عدم وجود ادبیات کافی در این
خصوص و بخصوص فقدان پژوهشها ی عملی در رابطه با مدل بومی ارزشگذاری و چالش-
های این فرایند ،روش کیفی برای پاسخ به سؤال پژوهش انتخاب شد .ابتدا ادبیات مرتبط با
موضوع تا حد امکان بررسی شد و مدلهای کمی و کیفی ارزشگذاری خارجی مرور گردید.
سپس طی چند مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپای فناورانه ،به
بررسی نحوه واقعی و عمل ی ارزشگذاری در ایران پرداخته شد .در مرحله بعد مصاحبهها پیاده
شدند و به روش تحلیل تِم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند .بر اساس تِمهای به دست آمده،
مشخص گردید به دلیل عدم بلوغ حوزه ارزشگذاری شرکتهای نوپا در ایران ،چالشهای
زیادی در راه استفاده از مدلهای رایج برای ارزشگذاری وجود دارد .بهصورت کلی عدم
بلوغ بازیگران این حوزه ،پیشفرضهای متفاوت آنها در مذاکره ،عدم افشای اطالعات
مربوط به ارزشگذاریهای پیشین و عدم صحتسنجی ارزشگذاریهای پیشین ،باعث شده
است تا استفاده از مدلی فراگیر امکانپذیر نباشد و ارزشگذاریها بیشتر بر اساس مذاکره و
توافق طرفین انجام شود .با توجه به این چالشها ،راهکارهایی برای رسیدن به بلوغ در این
حوزه به دست آمد .بدین منظور بایستی با برنامههای مختلف در جهت حرفهایتر شدن
بازیگران این حوزه شامل سرمایهگذاران ،کارآفرینان و دولت تالش کرد .از طرفی دیگر
بایستی سازوکاری تنظیم شود تا اطالعات مربوط به ارزشگذاریهای پیشین با حفظ
محرمانگی آنها و به صورت متا دیتا منتشر شود تا محققان و خبرگان بتوانند بر اساس آنها به
مدلهای کاربردی برای ارزشگذاری نمونههای آینده دست یابند.
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