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Employment is one of the key subjects of a society. Considering the policies of employment in the general policies of the system, preparing an effective model for the valuation
of ensuring financial resources and attracting the capital of the start-up companies are the
key strategies for a success business. This study aimed to identify the effective factors in
the valuation of start-up companies in line with the general policies of employment. It is a
practical study conducted through cross-sectional and causal survey. The research tool was
questionnaire. The population of the study was start-up companies located in the science and
technology park which were randomly sampled so that 168 were given the questionnaires.
Data analysis was done through exploratory factor analysis and multi-variate regression,
based on which six effective factors affecting start-ups were identified: 1. power and quality
of the entrepreneurship group, 2. competitive edge, 3. infrastructure or appropriate context,
4. sustainability, 5. secondary market, and 6. economic and political situations. Also, the
regression analysis showed that the fourth factors, that is sustainability, has the most effect
on the dependent variable, after which the third factor of infrastructure or appropriate context, the fifth factor of secondary marketing, and the sixth factor of economic and political
situation, the second factor of competitive edge, and the first factor of power and quality of
entrepreneurship group have the most impact on valuation, respectively.
JEL Classification: L26, C52, D92.
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اشــتغال از مهمتریــن مباحــث در جامعــه اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت سیاســت اشــتغال در
سیاس ـتهای کلــی نظــام ،اســتفاده از الگــوی مناســب ارزشگــذاری درجهــت تأمیــن مالــی و
جــذب ســرمایۀ شــرکتهای نوپــا بهمنظــور توســعۀ کس ـبوکار و ورود موفــق بــه بــازار امــری
ضــروری اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن عوامــل مؤثــر و میــزان تأثیرگــذاری آنهــا در
ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا در راســتای سیاســتهای کلــی بخــش اشــتغال انجــامشــده
اســت .پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی اســت و بهشــیوۀ پیمایشــی مقطعــی و علّــی انجام
شــده اســت .ابــزار جمـعآوری دادههــا پرسـشنامه بــوده اســت .جامعــۀ آمــاری شــرکتهای نوپــا
مســتقر در پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور بــوده کــه بــا روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده،
تعــداد  168پرســشنامۀ قابــل بهرهبــرداری از آنهــا جمــعآوری شــد .بهمنظــور تجزیــهو
تحلیــل دادههــا از تحلیــل عامــل اکتشــافی و تحلیــل رگرســیون چندمتغیره اســتفادهشــده اســت
کــه بــر ایــن اســاس ،شــش عامــل اصلــی اثرگــذار بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا شناســایی
شــد .1 :قــدرت و کیفیــت تیــم کارآفریــن؛  .2مزیــت رقابتــی؛  .3زیرســاخت یــا بســتر مناســب؛ .4
پایــداری؛  .5بازاریابــی ثانویــه؛  .6شــرایط اقتصــادی و سیاســی .همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج
رگرســیون ،عامــل چهــارم یعنــی پایــداری بیشــترین تأثیــر را بــر متغیــر وابســته دارد و بعــد از آن
بهترتیــب عامــل ســوم زیرســاخت یــا بســتر مناســب ،عامــل پنجــم بازاریابــی ثانویــه ،عامل ششــم
شــرایط اقتصــادی و سیاســی ،عامــل دوم مزیــت رقابتــی و عامــل اول قــدرت و کیفیــت تیــم
کارآفرین بعد از عامل چهارم بر متغیر وابستۀ ارزش تأثیرگذارند.
طبقهبندی .L26 ،C52 ،D92:JEL
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 .1مقدمه

افزای�شـ جمعیــت کش��ور در طــی چنــد دهۀــ گذش��ته و افزایشــ عرضــۀ نی��روي کار درمقاب�لـ تقاض��ا براي
آن از ی��کط��رف و همچنینــ ناتوان��ی نظــام اقتص��ادي بــراي ایجــاد ظرفیـ�ت مناس��ب جه��ت ایجــاد
فرصته�اـی ش��غلی از ط��رف دیگ��ر باع��ث ش�دـه اس��ت بی��کاري و اش��تغال ب��ه مهمتریــن موضوعــات
مـ�ورد بحـ�ث در برنامههـ�ای توسـ�عۀ کشـ�ور تبدیـ�ل شـ�ود (پناهــی ،پیشــرو و شــاهقلی.)1395 ،
کس ـبوکارهای نوپــای امــروزی کــه بــا عنــوان «شــرکت هــای نوپــا» شــناخته میشــوند ،در هــر
کشــوری گام مؤثــر درجهــت توســعۀ اقتصــادی محســوب میشــوند و چنانچــه بتواننــد از چالشهــای
حقوقــی و قانونــی عبــور کننــد ،ســهم مؤثــری در اکوسیســتم کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال خواهنــد
داشــت .کشــور مــا در آغــاز راه رشــد اقتصــادی شــتابان براســاس سیاسـتهای ابالغــی نظــام ،ازجملــه
سیاســتهای کلــی اشــتغال ،قــرار دارد و شــرکتهای نوپــای بومــی میتواننــد یکــی از مهمتریــن
عوامــل تقویتکننــدۀ ایــن رشــد شــتابان باشــند .بــا اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود در کشــور
و بهبــود مســتمر فضــای کســبوکارهای نوپــا میتــوان شــاهد تحقــق رشــد اقتصــادی پایــدار و
اشــتغالزا در کشــور بــود .البتــه ایــن امــر محقــق نخواهــد شــد مگــر آنکــه تمرکــز ملــی بــر حمایــت
از شــرکت هــای نوپــای بومــی و جوانــان کارآفریــن کشــور بیشــتر شــود .لــذا توجــه بــه بنــد  1و 10
سیاسـتهای کلــی بخــش اشــتغال کــه منجــر بــه رشــد و توســعۀ اقتصــادی و کاهــش نــرخ بیــکاری و
بهبــود اشــتغال میگــردد ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .پیــرو حمایــت از شــرکتهای نوپــا در
بنــد  10سیاس ـتهای کلــی اشــتغال ،توجــه بــه مباحــث ارزشگــذاری بهمنظــور جــذب ســرمایهگذار
و تأمیــن مالــی توســط ایــن شــرکتها بــرای پایــداری و بقــای آنهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت.
ل توســعه بــه شــرکتهای نوپــا بهشــدت متکــی هســتند .شــرکتهای
بســیاری از اقتصادهــای درحــا 
نوپــا اهــرم نــوآوری و توســعه شــناخته میشــوند و کشــورهایی کــه دارای شــرکتهای نوپــای بیشــتری
باشــند ،از ثبــات اقتصــادی بیشــتری برخوردارنــد ( .)Okrah, Nepp & Agbozo, 2018کارآفرینــی ،نوآوری
و خالقیــت مظهــر صنعتیســازی مــدرن بــوده اســت .آشــنایی مــردم بــا مفهــوم نــوآوری و کارآفرینــی
و روی آوردن آنهــا بــه راهانــدازی کســبوکارهای جدیــد فشــار کمتــری را بــه دولــت در بخــش
اشــتغالزایی وارد میکنــد .شــرکتهای نوپــا درواقــع ســازمانی موقــت هســتند کــه بهمنظــور یافتــن
مدلهــای تجــاری قابــل تکــرار و مقیاسپذیــر توســع ه یافتهانــد (.)ch, Idqan & Imam, 2019
بســیاری از شــرکتهای نوپــا براســاس ایدههــای نــو شــکل میگیرنــد و بــا شــتاب بســیاری
رشــد میکننــد .ایــن شــکل تــازه از مشــاغل ،زیس ـتبوم (اکوسیســتم) متفــاوت و پرتحرکــی دارد کــه
بهواســط ۀ همیــن موضــوع از نظــر ارزشگــذاری شــرایط متفاوتــی بــا ســایر کس ـبوکارها دارد .نوپاهــا
عموم ـاً برپایــۀ ایــدۀ نوآورانــه و تشــکیل تیــم کاری بهوجــود میآینــد .مشــخصۀ بــارز آنهــا خاصیــت
رشــد و گســترشپذیری در آینــده اســت .گســترش ســریع و بیــش از انتظــار و احتمــال بازگشــت
ســرمایۀ جالبتوجــه در آینــده ،همــان جذابیتــی اســت کــه ســرمایهگذاران خطرپذیــر را بهطــرف
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نوپاهــا جــذب میکنــد (چارهخــواه ،فرطوســی و مالیــری.)1393 ،
شــرکتهای نوپــا بــرای رشــد و توســعۀ خــود بــه دریافــت انــواع مختلفــی از تأمیــن مالــی نیــاز دارنــد.
درواقــع تأمیــن مالــی و جــذب ســرمایه یکــی از دغدغههــای مهــم بنیانگــذاران شــرکتهای نوپــا بــرای
توســعۀ کس ـبوکار و ورود موفــق بــه بــازار اســت .ســرمایهگذاران مخاطرهپذیــر منبــع اصلــی تأمیــن مالــی
کسـبوکار نوپــا و بــدون ســابقه هســتند و در زمــان ســرمایهگذاری ،ارزشگــذاری از عوامــل اصلــی تعییــن بازده
ســرمایهگذاران اســت .باوجــود ایــن ،بســیاری از ســرمایهگذاران بهدلیــل عــدم بــازده پایــدار و وجــود خطرهــای
متعــدد در موفقیــت شــرکتهای نوپــا ،از ســرمایهگذاری در آنهــا واهمــه دارنــد (.)Okrah et al., 2018
روشهــای متــداول ارزشگــذاری در امــور مالــی شــرکتها ،ماننــد روش گــردش جریــان نقــدی
و داراییهــای خالــص ،ملــزم بــه داشــتن اطالعاتــی اســت کــه ســرمایهگذاریهای جدیــد معمــوالً
ن رو کاربــرد آنهــا در ارزیابــی دقیــق ســرمایهگذاریهای اولیــه
قــادر بــه ارائــۀ آن نیســتند .از ایــ 
بســیار محــدود اســت ( .)Miloud, Aspelund & Cabrol, 2012ایــن تحقیــق بهدلیــل همراســتا بــودن
بــا بنــد  1و  10سیاســتهای کلــی بخــش اشــتغال کــه بــه موضــوع حمایــت از شــرکتهای نوپــا
بهعنــوان یکــی از محورهــای توســعۀ اقتصــادی و بهبــود اشــتغال در کشــور اشــاره میکنــد ،اهمیــت
بســیاری دارد .همچنیــن علیرغــم وجــود روشهایــی بــرای ارزشگــذاری ایــده و فنــاوری در جهــان،
درحــال حاضــر در کشــور مــا الگــوی پذیرفتهشــدهای بــرای ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا وجــود
نــدارد و نکتــۀ درخــورتوجــه ایــن اســت کــه ایــن عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا
بســیار متنــوع هســتند و بهدالیــل مختلــف چنــدان ملمــوس و قاب ـل اندازهگیــری نیســتند؛ ازجملــه
اینکــه چــون بهنوعــی متعلــق بــه آینــده هســتند و نیــز بــا گــذر زمــان دســتخوش تغییــر کیفــی و
کمــی میشــوند ،هنــوز در کشــور مــا روش مشــخصی بــرای ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا تدویــن
ّ
نشــده اســت .در تحقیــق حاضــر ،بــه ایــن پرس ـشها پاســخ داده شــده:
ـ عوامل مؤثر بر ارزشگذاری شرکتهای نوپا در پارکهای علم و فناوری ایران کداماند؟
ـ میزان تأثیر عوامل شناساییشده بر ارزشگذاری شرکتهای نوپا تا چه اندازه است؟
نتایــج ایــن پژوهــش راهگشــای شــرکتهای نوپــا و ســرمایهگذاران خطرپذیــر در مســیر ارزشگــذاری
خواهــد بــود .همچنیــن دســتاوردهای آن منجــر بــه حمایــت از تأســیس و توســعۀ صندوقهــای شــراکت
در ســرمایه بــرای تجاریســازی ایدههــا و پشــتیبانی از شــرکتهای نوپــا ،کوچــک و نــوآور میگــردد.

 .2پیشینۀ تحقیق

برکــس ،)2012( 1یکــی از ســرمایهگذاران معــروف امریــکا ،در اواســط ســال  1990م مقال ـهای دربــارۀ
1. Berkus
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شناســایی عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا نوشــت .طبــق نظــر وی ،عوامــل مؤثــر بــر
ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا بــه ایــنصــورت طبقهبنــدی میشــود .1 :جذابیــت ایــده /محصــول،
 .2محیــط رقابتــی .3 ،اســتراتژی بازاریابــی /فــروش.
فســتل ،ووئرمســهر و کتــان )2013( 2در تحقیــق خــود اظهــار کردهانــد کــه ارزشگــذاری موضوعــی
مهــم بــرای ســرمایهگذاران و بنیانگــذاران اســت .ایشــان معتقدنــد کــه بهطــور کلــی ارزشگــذاری
شــرکت امــر دشــواری اســت؛ زیــرا درمــورد بســیاری از عناصــر اثرگــذار در توســعۀ آن نااطمینانــی
وجــود دارد .در ایــن تحقیــق ،عواملــی کــه در ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا نقــش دارنــد ،بــه ایــن
صــورت دســتهبندیشــدهاند .1 :فنــاوری .2 ،محصــول .3 ،پیادهســازی .4 ،ســازماندهی .5 ،کســب
اطمینــان مالــی و منافــع آینــده .6 ،نــوآوری .7 ،میــزان بقــا و پایــداری شــرکت.
بلــک )2016( 3در کتــاب خــود بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــای
فناورانــه پرداختــه اســت .وی عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا را بــه دو دســته تقســیم
کــرده اســت .1 :محیــط رقابتــی .2 ،تأمیــن مالــی و افزایــش ســرمایه.
کوهــن )2018( 4عوامــل مؤثــر تعیینکننــده در ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا در بنگاههــای
اقتصــادی را مطالعــه و آنهــا را بــه ایــنصــورت دســتهبندی کــرده اســت .1 :اطالعــات مالــی.2 ،
بنیانگــذار و تیــم .3 ،اتحــاد .4 ،انــواع ســرمایهگذاران خطرپذیــر .5 ،شــهرت ســرمایهگذاران.6 ،
عوامــل نهــادی و فرهنگــی.
چــاو ،مایــر و گورناتــو )2017( 5در تحقیــق خــود ،ایــن پرســشهای اساســی را مطــرح کــرده
اســت :بعــد از ایــن کــه شــرکتی را راهانــدازی کردیــد کــه پتانســیل رشــد مناســبی داشــت ،چگونــه
آن را ارزشگــذاری میکنیــد؟ چگونــه ســرمایهگذار خطرپذیــر را جــذب میکنیــد؟ پیــش از رویــداد
یــک معاملــه ،شــرکت نوپــا بایــد بتوانــد بــا بررســی تمــام جنبههــای کس ـبوکار و عوامــل مؤثــر بــر
ارزشگــذاری ،ازجملــه هــدف ،تیــم اصلــی ،پتانســیل رشــد و انــدازۀ بــازار ،ارزش شــرکت خــود را
محاســبه کنــد .در ایــن صــورت اســت کــه در هنــگام ســرمایهگذاری میتــوان بــه ارزش تعیینشــدۀ
شــرکت خــود توســط ســرمایهگذار اعتمــاد کــرد .در ایــن تحقیــق ،تمرکــز بــر ایــن اســت کــه بــازده
مــورد نظــر ســرمایهگذار چقــدر اســت و براســاس آن ارزش کســبوکار مشــخص میشــود.
اوکــراه و دیگــران ( )2018در مقالــۀ خــود ،عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری ،رشــد و موفقیــت
شــرکتهای نوپــا را بــه ایــن ترتیــب برشــمردهاند .1 :حجــم معامــات .2 ،تأمیــن مالــی .3 ،پشــتیبانی
2. Festel, Wuermseher & Cattane
3. Blake
4. Kohn
5. Chau, Mayer & Governato
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و سیاسـتهای دولــت .4 ،مالیــات .5 ،تحصیــات عالــی .6 ،تحقیــق و توســعه .7 ،پویایــی بــازار داخلــی،
 .8هنجارهــای فرهنگــی و اجتماعــی .9 ،تولیــد ناخالــص داخلــی.
کیــم ،کیــم و جئــون )2018( 6در پژوهــش خــود بــه شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر موفقیــت و
ارزش شــرکتهای نوپــا بــا اســتفاده از رونــد سلســلهمراتب تحلیلــی پرداختــه و اولویــت هریــک از
ایــن عوامــل را بررســی کردهانــد .ایــن عوامــل عبارتانــد از :الــف .کارآفرینــی شــامل  .1صالحیــت
کارآفریــن .2 ،تمایــل بــه ماجراجویــی .3 ،تمایــل بــه انجــام کار .4 ،هدفگــرا بــودن .5 ،ریسـکپذیری؛
ب .نــوآوری شــامل  .1امیــد و انگیــزۀ تیــم کارآفریــن .2 ،داشــتن تفکــر و ایــده .3 ،تجاریســازی
ایــده .4 ،انــدازۀ بــازار .5 ،فرصــت؛ ج .فنــاوری شــامل  .1اســتفاده از فنــاوری خالقانــه .2 ،دانــش فنــی
و مهــارت .3 ،حفــظ حقــوق مالکیــت معنــوی .4 ،فنــاوری بازارمحــور .5 ،جهانیســازی بــا فنــاوری
پیشــرفته؛ د .اقتصــاد شــامل  .1ســرمایهگذاری مــداوم .2 ،اســتفاده از ســرمایههای خطرپذیــر.3 ،
افزایــش بودجــۀ ســرمایهگذاری .4 ،جم ـعآوری وجــوه موجــود .5 ،حفــظ منابــع مالــی.
چ ،ایدغــان و ایمــام )2019( 7پژوهــش خــود را بــا هــدف بررســی عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری
شــرکت هــای نوپــا و شناســایی معیارهایــی کــه توســط ســرمایهگذار خطرپذیــر در انتخــاب و ارزیابــی
شــرکت نوپــا اســتفاد ه شــده اســت ،انجــام داد .وی معیارهــای ارزیابــی شــرکت هــای نوپــا را چنیــن
برشــمرد .1 :تمایــل بــه محصــول .2 ،اخــاق کاری .3 ،مســئولیت دربرابــر محیطزیســت .4 ،نقــش
رهبــری .5 ،چشـمانداز مؤســس .6 ،تجربــۀ کارآفرینــی .7 ،قانونــی بــودن شــرکت .8 ،رشــد شــرکت.9 ،
تیــم اصلــی .10 ،انــدازۀ بــازار .11 ،جذابیــت ایــده /محصــول .12 ،جریــان نقــدی شــرکت .13 ،درآمــد/
ســود .14 ،پایــداری شــرکت .15 ،گزینههــای خــروج .16 ،نظــر کارشناســان در رســانهها .17 ،رقبــا،
 .18ســرمایهگذاری قبلــی .19 ،میــزان تبلیغــات .20 ،شــرایط صنعتــی.
مونتانــی ،گرواســیو و پولســینی )2020( 8نیــز بــرای ارزیابــی بهتــر ارزش شــرکت هــای نوپــا ،توجــه
بــه ســه جنبــۀ اصلــی را پیشــنهاد دادنــد  .1:توجــه بــه پیشبینیهــای آینــده بهجــای توجــه بــه
دادههــای گذشــته .2 ،درنظــر گرفتــن احتمــال ســناریوهای مختلــف .3 ،داشــتن درک و توجــه بــه مدل
راهانــدازی کس ـبوکارهای خــاص .همچنیــن عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا را بــه
ایــن صــورت بیــان کردنــد :کیفیــت و قــدرت تیــم کارآفریــن ،جذابیــت ایــده و محصــول ،بازاریابــی،
محصــول بــا فنــاوری و اســتاندارد پیشــرفته ،مزیــت رقابتــی ،محصــول مطابــق نیــاز مشــتری.
در ایــن بخــش ،نتایــج مطالعــات صورتگرفتــه بهمنظــور دســتیابی بــه عوامــل مؤثــر بــر
ارزشگـ�ذاری شـ�رکتهای نوپـ�ا بهصـ�ورت کامـ�ل در جــدول  1آمــده اســت.
6. Kim, Kim & Jeon
7. Ch, Idqan & Imam
8. Montani, Gervasio & Pulcini
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جدول  .1خالصۀ دیدگاه نظریهپردازان درخصوص عوامل مؤثر بر ارزشگذاری شرکتهای نوپا
عوامل مؤثر بر ارزشگذاری شرکتهای نوپا
نویسندۀ مقاالت

کیفیت
و قدرت
تیم
کارآفرین

جذابیت
ایده/
محصول

اندازۀ
بازار/
فرصت

لوزیر)1996( 9
کرو و اندرسون ()2006

×

پین)2011( 10

×

میلود و دیگران ()2012

×

برکس ()2012

بازاریابی/
فروش
(بازار ثانویه و
خارجی)

محصول
استاندارد
با فناوری
پیشرفته

×

×
×

×

×

×

×
×

×

×

فستل و دیگران ()2013

×
×

بلک ()2016
کوهن ()2017

مزیت/
محیط
رقابتی

سطوح
نوآوری
شرکت

تعهد
تیم
مدیریت

ساختار
هزینه

×
×

×

تیکسیرا 11و دیگران
()2018

×

چ و دیگران
()2019

×

×

مونتانیو دیگران ()2020

×

×

×

×
×

×

هیدایت ،بهامریز،
هیدایتی ،ساری و
دیواندارو)2021( 12

×

سوارنی ،فهلوی و
عبدی)2020( 13

×

پرامونو ،مانورونگ ،هریاتی
و کوساسیه)2021( 14

×

اخوان ،ثابت و عاملی
()2021

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

9. Lussier
10. Payne

11. Teixeira
12. Hidayat, Bahamriz, Hidayati, Sari & Dewandaru
13. Suwarni, Fahlevi & Abdi
14. Pramono, Manurung, Heriyati & Kosasih
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ادامه جدول 1
عوامل مؤثر بر ارزشگذاری شرکتهای نوپا
نویسندۀ مقاالت

لوزیر ()1996

اتحاد
استراتژیک

گروهی از
سرمایه گذاران
و مشاوران عالی

×

×

همکاران
و شرکای
قابل
اعتماد

میزان
سودآوری

کرو و اندرسون
()2006

محصول
مطابق
با نیاز
مشتری

تأمین مالی/
افزایش
سرمایه

×
×

پین ()2011
میلود و دیگران
()2012

×

×

فستل و دیگران
()2013
بلک ()2016

×
×

چاو و دیگران
()2017
تیکسیرا و دیگران
()2018
چ و دیگران
()2019

×

×

×

کوهن ()2017

تأمین
مواد
اولیه

موقعیت
اقتصادی و
سیاسی

×

×

×

×

×

×

×

مونتانی و دیگران
()2020

×

هیدایت و دیگران
()2020

×

سوارنی و دیگران
()2020

×

×

اخوان و دیگران
()2021

×

×

×

×

×
×

×

×
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ادامه جدول 1
عوامل مؤثر بر ارزشگذاری شرکتهای نوپا
نویسندۀ مقاالت

قابلیت
تحقیق و
توسعه

شرایط
اجتماعی
و صنعتی
جامعه

شبکۀ
اجتماعی
و رسانه

پایبندی
به قوانین
کشور

میزان بقا
و پایداری

مراحل
رشد
صنعت

کرو و اندرسون
()2006

×

پین ()2011
میلود و دیگران
()2012

استراتژی
و ساختار
سازمان

عوامل
نهادی و
فرهنگی

انگیزه
و امید
اعضای
تیم

×
×

×

×

فستل و دیگران
()2013

×
×

کوهن ()2017
تیکسیرا و دیگران
()2018

×

اوکراه و دیگران
()2018

×

کیم و دیگران
()2018

×

چ و دیگران
()2019

×

هیدایت و دیگران
()2020

×

×

×

×

×

×

×

×

سوارنی و دیگران
()2020

×

اخوان و دیگران
()2021

×

×

×
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درمجمــوع میتــوان بــه ایــن جمعبنــدی رســید کــه در اغلــب پژوهشهــای پیشــین فقــط بــه
بیــان عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا پرداختــهشــده؛ امــا در هیچکــدام از آنهــا
الگــوی مناســبی جهــت تبییــن ،اندازهگیــری و اولویتبنــدی ایــن عوامــل مؤثــر ارائــه نشــده اســت.
همچنیــن علیرغــم وجــود روشهایــی بــرای ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا در جهــان ،درحــال حاضــر
الگــوی پذیرفتهشــدهای مطابــق بــا شــرایط بومــی کشــور مــا بــرای ارزشگــذاری ایــن شــرکتها وجــود
نــدارد .درواقــع ارائــۀ الگویــی کــه منجــر بــه شناســایی و اندازهگیــری عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری
شــرکتهای نوپــا گــردد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .چنیــن الگویــی بــه ســاختاردهی و تضمیــن
رفتــار منصفانــه بیــن ســرمایهگذار و کارآفریــن کمــک میکنــد و همچنیــن باعــث کاهــش منازعــات
بالقــوه بیــن آنهــا و رشــد و توســعۀ هرچــه بیشــتر شــرکتهای نوپــا میگــردد.

 .3چارچوب نظری

ارزشگــذاری :ارزشگــذاری فراینــدی اســت کــه طــی آن ،میــزان بهــای جــاری دارایــی تعییــن
میگــردد .واضحتریــن نــوع دارایــی ،دارایــی مشــهود اســت کــه مالکیــت آنهــا معمــوالً از طریــق
اســناد مالکیــت مربــوط بــه حقــوق آنهــا صــورت میگیــرد .دومیــن نــوع ،داراییهــای نامشــهود
اســت؛ داراییهایــی کــه ماهیــت فیزیکــی ندارنــد ،امــا دارای فوایــد و منافــع مهمــی بــرای موفقیــت
واحــد اقتصــادی هســتند .ســومین نــوع دارایــی ،ارزشگــذاری دارایــی یــک بنــگاه اقتصــادی درمجمــوع
اسـ�ت کـ�ه در آن ،ترکیبـ�ی از کل داراییهـ�ای مشـ�هود و نامشـ�هود ارزشگـ�ذاری میشـ�و د (�Damoda
 .)ran, 2012اساس ـاً دو نــوع ارزشگــذاری وجــود دارد :ارزشگــذاری مؤسســان و ارزشگــذاری بــازار.
ارزشگــذاری مؤسســان اساس ـاً بدیــن معناســت کــه ســرمایهگذاران خطرپذیــر تــا چــه حــد تمایــل
دارنــد در شــرکت شــما ســرمایهگذاری کننــد؛ بــهبیــاندیگــر ،افــرادی کــه تمایــل بــه ســرمایهگذاری
در شــرکت نوپــا شــما دارنــد ،ارزش آن را تعییــن میکننــد (کریمــادس.)1398 ،
شــرکتهای نوپــا :شـــرکت یـــا ســـازمانی کوچـــک کـــه بــا هــدف تبدی ـل شــدن بـــه الگــوی
ل شــده اســـت .ایــن شــرکتها عمدتـاً در
کسـبوکار تکـــرارپذیر،گســترشپذیر و مقیاسپذیــر تشــکی 
مرحلــۀ توســعه و تحقیقــات بازار هســـتند .بحـــث نوپـــا در دنیایــی که مبتنی بــــر فنــــاوری اطالعات
بـــ�وده ،ظهـــ�ور کـــ�رده و از میـــ�ان آن ،شرکتهای بزرگـــ�ی بهوجـــ�ود آمدهاست (�Blank & Euch
 .)ner, 2018همچنیــن شــرکتهای نوپــا بهمعنــای ایجــاد شــغل جدیــد اقتصــادی بهعنــوان فراینــدی
دشــوار ،پیچیــده و پرخطــر شــناخته میشــود .علــت اصلــی شکســت در شــرکتهای نوپــا فقــدان
فراینــد ســاختاری بــرای کشــف و درک بازارهــای آنهــا ،شناســایی مشــتریان و شناســایی فرضیههــای
آنهــا در مراحــل اولیــۀ طراحــی و شــکلگیری اســت (.)Bortolini, Cortimiglia & Danilevicz, 2018
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری شــرکتهای
نوپــا انجــام شــده ،چارچــوب مفهومــی تحقیــق براســاس چارچــوب نظــری و پیشــینۀ پژوهــش مطابــق
شــکل زیــر ارائــه میگــردد .الزم اســت ذکــر شــود کــه در مــدل مفهومــی اولیــۀ زیــر ،عوامــل مؤثــر
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دســتهبندی نشــده و صرف ـاً مجموعــۀ عوامــل تأثیرگــذار بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا را نشــان
میدهــد کــه براســاس برداشــت گــروه تحقیــق از پژوهشهــای پیشــین بهمنظــور راهنمایــی ذهــن
مخاطبــان بهدســت آمــده اســت.

شکل  .1الگوی مفهومی اولیۀ پژوهش

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ش تحقیق
 .4رو 

ایــن تحقیــق بــا هــدف افــزودن بــه مجموعــۀ دانــش موجــود در حــوزۀ ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا،
از نــوع کاربــردی اســت؛ زیــرا نتایــج آن بــرای شــرکتهای نوپــا مفیــد خواهــد بــود .بهلحــاظ روش،
پیمایشــی و بهلحــاظ قلمــروی زمانــی ،در حــوزۀ تحقیقــات مقطعــی و علّــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
ســطح تحلیــل ایــن پژوهــش در ســطح شــرکتهای نوپاســت ،جامعــۀ آمــاری تمــام شــرکتهای
مســتقر در پارکهــای علــم و فنــاوری شــهر تهــران بــوده اســت کــه تعــداد  168شــرکت نوپــا اقــدام بــه
تکمیــل پرسـشنامه کردنــد .نمونــۀ آمــاری بــا اســتفاده از روش ســهمیهای شــامل شــرکتهای فعــال
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در پارکهــای علــم و فنــاوری دانشــگاههای تهــران ،شــریف ،تربیــت مــدرس ،علــم و فرهنــگ ،پــارک
علــم و فنــاوری پردیــس و کارخانــۀ نــوآوری آزادی بــوده اســت .ابــزار گــردآوری دادههــا پرسـشنامهای
حــاوی  139ســؤال پنجگزینــهای بــوده کــه براســاس بررســیهای انجامشــده در ادبیــات نظــری
موجــود 124 ،ســؤال آن مربــوط بــه متغیرهــای مســتقل تأثیرگــذار بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا
و  15ســؤال آن مربــوط بــه متغیرهــای وابســته اســت کــه براســاس مؤلفههــای ارزش ،فــروش ،درآمــد و
س��ود شناس��ایی و تنظی�مـ ش��د .بــا توجــه بــه مفروضههــای تکنیــک آمــاری تحلیــل عاملــی اکتشــافی و
رگرســیون چندمتغیــره ،بســیاری از صاحبنظــران حجــم نمونــه بــرای اجــرای تحلیــل عاملــی حداقــل
 7 ،5یــا  10پرس ـشنامه بــرای هــر متغیــر پیشــنهاد میکننــد (هومــن .)1395 ،بــا توجــه بــه واحــد
تحلیــل پژوهــش ،بیــش از  250پرسـشنامه توزیــع شــد و درنهایــت  168پرسـشنامه قابــلاســتفاده
مــورد تجزیــهو تحلیــل قــرار گرفــت.
در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور افزایــش روایــی محتوایــی پرســشنامه ،از مقــاالت ،کتابهــا و
تحقیقـ�ات مشـ�ابه موجـ�ود مرتب��ط ب��ا موض��وع اس��تفاده ش��ده و بـ�رای طراحـ�ی و اصـلاح پرسـ�شنامه،
بــا اســتادان صاحبنظــر مشــاوره صــورت گرفتــه اســت .روش آلفــای کرونبــاخ هــم جهــت تعییــن
پایایــی پرســشنامه بــهکار رفتــه اســت .از ایــنرو  30پرســشنامه در بیــن پاســخدهندگان توزیــع
ش��د و سـ�پس ب��ه روش آلفــای کرونبـ�اخ ضری��ب پایای��ی اب��زار گ��ردآوری دادههــا ،بــرای متغیرهــای
مســتقل  0/937و بــرای متغیرهــای وابســته  0/947بهدســت آمــد و پایایــی ســؤاالت مــورد تأییــد قــرار
گرفــت .تکنیکهــای آمــاری مــورد اســتفاده در تجزیــهو تحلیــل دادههــای ایــن پژوهــش تحلیــل عامــل
اکتشــافی و رگرســیون چندمتغیــره بــوده اســت .در تحلیــل عامــل اکتشــافی ،پژوهشــگر درصــدد کشــف
ســاختار زیربنایــی مجموعــۀ نســبتاً بزرگــی از متغیرهاســت و پیشفــرض اولیــهاش ایــن اســت کــه
هــر متغیــری ممکــن اســت بــه هــر عاملــی ارتبــاط داشــته باشــد .بـ ه عبــارتدیگــر ،پژوهشــگر در ایــن
روش هیــچ نظریــۀ اولی ـهای نــدارد .چنانچــه محقــق دربــارۀ تعــداد عاملهــای خصیصههــا فرضی ـهای
نداشــته باشــد ،تحلیــل اکتشــافی و چنانچــه فرضیــه موجــود باشــد ،تحلیــل تأییــدی نامیــده میشــود
(ســرمد ،بــازرگان و حجــاز .)1397 ،همچنیــن اســتفاده از تحلیــل رگرســیون ایــن امــکان را بــرای
محقــق فراهــم میکنــد تــا تغییــرات متغیــر وابســته را از طریــق متغیرهــای مســتقل پیشبینــی و
ســهم هریــک از متغیرهــای مســتقل را در تبییــن متغیــر وابســته تعییــن کنــد.

 .5یافتههای تحقیق
ســؤال اول پژوهــش :عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا در پارکهــای علــم و فنــاوری ایــران
کدامانــد؟ در ابتــدا ،بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد از کفایــت نمونههــا اطمینــان حاصــل کــرد .لــذا بــرای
انجــام ایــن کار بایــد از آزمــون  KMOو آزمــون بارتلــت 15بــرای تمــام متغیرهــای تحقیــق اســتفاده کرد.
15. Bartlett
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جدول  .2نتایج آزمون  KMOو

Bartlett
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

/900
2540/644

Approx. Chi-Square

465

df

/000

.Sig

Bartlett’s Test of Sphericity
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همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،بــا توجــه بــه اینکــه  KMO=0/90بهدســ 
ت
آمــده ،تحلیــل عاملــی بــرای مقادیــر باالتــر از  0/70مجــاز اســت .همچنیــن از آنجــا کــه آزمــون کرویــت
بارتلــت ( )2540/644بــا درجــۀ آزادی  465حتــی در ســطح خطــای  0/001نیــز معنـادار اســت ،نشــان
میدهــد کــه ماتریــس همبســتگی ،ماتریــس همانــی و واحــد نیســت؛ بــه ایــن معنــا کــه از یــک روی
بیــن گویههــای داخــل هــر عامــل همبســتگی زیــادی وجــود دارد و از روی دیگــر بیــن گویههــای
یــک عامــل بــا گویههــای عامــل دیگــر ،هیچگون��ه همبســتگی مشــاهده نمیشــود.
جدول  .3مجموع واریانس تبیینشدۀ تحلیل عاملی
Component

Total

of %
Variance

Cumulativ
%e

Total

of %
Variance

Cumulativ
%e

1

12/502

40/328

40/328

12/1502

40/328

40/328

2

2/857

9/215

49/543

2/857

9/215

49/543

3

1/503

4/850

54/392

1/503

4/850

54/392

4

1/263

4/076

58/468

1/263

4/076

58/468

5

1/222

3/941

62/409

1/222

3/941

62/409

6

1/179

3/805

66/214

1/179

3/805

66/214
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بــا توجــه بــه جــدول  ،3چهــار بخــش عامــل ،مقادیــر ویــژۀ اولیــه ،مجمــوع مجــذورات بارهــای عاملــی
استخراجشــده و مجمــوع مجــذورات بارهــای عاملــی چرخشیافتــه قابــلمشــاهده اســت .عاملهایــی کــه مقـدار
ویــژۀ آنهــا برابــر یــا باالتــر از یــک باشــد ،در تحلیــل عاملــی وارد میشــود .مقـدار ویــژه نیز بیانگر ســهم هــر عامل
از کل واریانــس اســت و هرچــه بزرگتــر باشــد ،نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه آن عامــل اهمیــت بیشــتری دارد.
درنتیجــه بــر ایــن اســاس ،متغیرهــای مــورد بررســی ،بــار  6عامل که مقـدار ویــژۀ باالتــر از  1دارنــد ،شــدهاند .عامل
اول بــا واریانــس  40/328بیشــترین ســهم و عامــل ششــم بــا  3/805کمتریــن ســهم را در بیــن کل عاملهــا دارد.
مجمــوع عوامــل شناساییشــده  66/214درصــد واریانــس کل متغیرهــا را تبییــن میکنــد.
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جدول  .4عناصر چرخشیافته
Component
1

2

3

4

5

6

میانگین
متغیرها

شفافیت هزینهها

0/711

3/9719

توجه به فرهنگ

0/695

3/9676

توجه به مشتری

0/651

4/0345

آموزش کارکنان

0/651

3/7831

تخصص

0/618

4/0315

همکاران شایسته

0/588

4/1526

تصمیمگیری مناسب

0/565.

3/8139

تعهد و همکاری

0/520

3/9398

تعهد و تخصص مدیران

0/466

3/9404

کیفیت صادراتی

0/735

3/9198

رقابتی بودن

0/686

4/0049

ارتباط با مشتری

0/643

3/7702

جذابیت ایده

0/582

4/0514

داشتن طرح و برنامه

0/575

3/9957

نوآوری

0/566

3/7522

افق بلندمدت

0/534

3/8405

دسترسی به سرمایه

0/731

3/0116

جا و مکان

0/648

3/6412

نقدینگی

0/546

2/9501

حمایت دولت و جامعه

0/489

3/2624

اتحاد راهبردی

0/481

2/9781

سابقۀ صنعت

0/796

3/6218

پایداری

0/578

3/5911

وجود شرکتهای مشابه

0/559

3/0752

وجود بازار

0/555

3/7836

مورد نقد رسانهها

0/666

2.7827
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Component
1

2

3

4

5

6

میانگین
متغیرها

تأمین سرمایه از بازارهای ثانویه

0/654

3/0753

توجه به بازارهای دیگر

0/521

3/4367

شرایط اقتصادی

0/885

3/0866

شرایط سیاسی

0/744

3/0866

توان سوددهی

0/356

3/3236
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پــس از مرحلــۀ چرخــش ،هریــک از عوامــل استخراجشــده دربرگیرنــدۀ متغیرهــای زیــر بوده اســت:
عامــل اول مشــتمل بــر متغیرهــای شــفافیت اطالعــات مالــی ازجملــه هزینههــا ،توجــه بــه فرهنــگ،
توجــه بــه مشــتری ،آمــوزش کارکنــان ،تخصــص تیــم کارآفریــن ،همــکاران شایســته ،تصمیمگیــری
مناســب توســط مدیــران ،تعهــد و همــکاری تیــم کارآفریــن و تعهــد و تخصــص مدیــران اســت کــه بــا
توجــه بــه عناصــر تشــکیلدهندۀ آن« ،قــدرت و کیفیــت تیــم کارآفریــن» نامگــذاری شــده و مقــدار
ویــژۀ آن برابــر بــا  12/502اســت کــه از عوامــل دیگــر بزرگتــر اســت؛ بنابرایــن ایــن عامــل بیشــترین
اهمیــت را در بیــن عاملهــا داشــته و  40/328درصــد واریانــس جامعــه را پوشــش داده اســت .عامــل
دوم مشــتمل بــر متغیرهــای کیفیــت صــادرات محصــوالت ،داشــتن مزیــت رقابتــی ،ارتبــاط مناســب بــا
مشــتری ،جذابیــت ایــده ،داشــتن طــرح و برنامــه ،نــوآوری و داشــتن افــق دیــد بلندمــدت اســت کــه بــا
توجــه بــه عناصــر تشــکیلدهندۀ آن« ،مزیــت رقابتــی» نامگــذاری شــده و مقــدار ویــژۀ آن برابــر بــا
 2/857اســت .ایــن عامــل  9/215درص��د واریان��س جامعــه را پوش��ش داده اسـ�ت .عامــل ســوم مشــتمل
بــر متغیرهــای دسترســی بــه ســرمایه ،فضــا و مــکان مناســب ،نقدینگــی ،حمایــت دولــت و جامعــه و
اتحــاد راهبــردی بــا ســایر شرکتهاســت کــه بــا توجــه بــه عناصــر تشــکیلدهندۀ آن« ،زیرســاخت
یــا بســتر مناســب» نامیــده شــده و مقــدار ویــژۀ آن برابــر بــا  1/503اســت .ایــن عامــل  4/850درصــد
واریانــس جامعــه را پوشــش داده اســت .عامــل چهــارم دربرگیرنــدۀ متغیرهــای ســابقۀ صنعــت ،پایداری
الزم ،وجــود شــرکتهای مشــابه و مناســب و وجــود بــازار مناســب بــرای محصــوالت و خدمــات اســت
کــه بــا توجــه بــه عناصــر تشــکیلدهندۀ آن« ،پایــداری» نامگــذاری شــده و مقــدار ویــژۀ آن برابــر
بــا  1/263اســت .ایــن عامــل  4/076درصــد واریانــس جامعــه را پوشــش داده اســت .عامــل پنجــم
شــامل متغیرهــای تحلیــل و نقــد رســانهها ،تأمیــن ســرمایه از بازارهــای ثانویــه و توجــه بــه بازارهــای
دیگــر اســت کــه بــا توجــه بــه عناصــر تشــکیلدهندۀ آن« ،بازاریابــی ثانویــه» نامیــده شــده و مقــدار
ویــژۀ آن برابــر بــا  1/222اســت .ایــن عامــل  3/941درصــد واریانــس جامعــه را پوشــش داده اســت.
عامــل ششــم مشــتمل بــر متغیرهــای شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه ،شــرایط سیاســی و تــوان
ســوددهی شــرکت اســت کــه بــا توجــه بــه عوامــل تشــکیلدهندۀ آن «شــرایط اقتصــادی و سیاســی»
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نامگــذاری شــده و مقــدار ویــژۀ آن برابــر بــا  1/179اســت .ایــن عامــل  35/805درصــد واریانــس
جامعــه را پوشــش داده اســت.
ســؤال دوم پژوهــش :میــزان تأثیــر عوامــل شناساییشــده بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا تــا
چــه انــدازه اســت؟ پیــش از پاســخ بــه ســؤال دوم ،محقــق بایــد از نرمــال بــودن دادههــا اطمینــان کافــی
بهدســت آورد .بــه ایــن منظــور ،از آزمــون کولموگــروف ـ اســمیرنوف تکنمونـهای اســتفادهشــده اســت.
جدول  .5آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تکنمونهای برای متغیرهای وابستۀ تحقیق
ارزش
139-125

درآمد
139-135

سود
134-130

فروش
129-125

142

146

145

145

3/3640

3/2998

3/3697

3/3952

0/73442

0/79406

0/76051

0/76661

0/043

0/105

0/071

0/095

0/043

0/105

0/071

0/056

-0/064

-0/099

-0/063

-0/095

0/758

1/266

0/855

1/147

0/614

0/081

0/457

0/144

N
Mean Normal parametersab
Std.Deviation
Most ExtremeAbsolute
Differences Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
)Asymp.sig.(2-tailed
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بــا توجــه بــه جــدول  ،5همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،آمــارۀ آزمــون (اعــداد کولموگــروف)
بزرگتــر و مســاوی  0/05اســت؛ درنتیجــه دادههــا معنــادار و توزیــع دادههــا نرمــال اســت .همچنیــن بــا
توجــه بــه عوامــل شناساییشــده در ســطح تحلیــل شــرکتهای نوپــا ،بهعنــوان عوامــل مؤثــر (متغیرهــای
مســتقل) ،بــه بررســی تأثیــر آنهــا بــر ارزش شــرکتهای نوپــا (متغیــر وابســته) پرداختــه میشــود .بــه
ایــن منظــور ،بــا اســتفاده از تحلیــل رگرســیون چندمتغیــره فــرض آمــاری بررســی شــده اســت.
جدول  .6خالصۀ آمارههای برازش متغیر وابستۀ ارزش
Durbin-Watson

Std. Error of the
Estimate

Adjusted R
Square

R Square

R

1/987

0/42716

0/646

0/664

0/815

Model
a

1
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جدول  .7نتایج تحلیل واریانس ارزش
.Sig

0/000

b

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

35/310

6/443

6

38/656

Regression

0/182

107

19/523

Residual

113

58/180

Total

Model
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همانطــور کــه در جــدول  6و  7آمــده F=35/310 ،و  sig=0/000اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه
اعــداد بهدســتآمده میتــوان نتیجــه گرفــت بیــن عوامــل شناساییشــدۀ مؤثــر بــر ارزشگــذاری
شــرکتهای نوپــا (متغیرهــای مســتقل) و میــزان ارزش شــرکتهای نوپــا (متغیــر وابســته) ،رابطــۀ
خطــی وجــود دارد .همچنیــن عــدد دوربیــن ـ واتســون بهدســتآمده برابــر بــا  1/987اســت کــه
اســتقالل منبــع باقیماندههــا و اطمینــان از نتایــج رگرســیون تحلیلشــده را نشــان میدهــد.
جدول  .8ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر وابستۀ ارزش
Collinearity
Statistics

.Sig

t

Tolerance

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients

Model

Std.
Error

B

0/040

3/332

()Constant

0/040

0/127

قدرت و کیفیت تیم
کارآفرین

0/149

مزیت رقابتی
زیرساخت یا بستر
مناسب

0/000

82/900

0/994

0/002

3/197

0/180

0/997

0/000

3/681

0/206

0/040

0/987

0/000

6/431

0/362

0/041

0/266

0/994

0/000

8/207

0/461

0/041

0/339

پایداری

0/996

0/000

6/269

0/352

0/041

0/260

بازاریابی ثانویه

0/989

0/000

4/646

0/262

0/043

0/200

شرایط اقتصادی و
سیاسی

1

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

202

زهرا عادل و همکاران .ارائۀ الگویی برای ارزشگذاری شرکتهای نوپا در پارکهای علم و فناوری در راستای تحقق سیاستهای کلی بخش اشتغال.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول  ،8از آنجایــیکــه  sig =0/000بهدســتآمده بــرای تمــام عوامــل
تأثیرگــذار بــر ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا کمتــر از  0/05اســت؛ بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت
همــۀ عوامــل شناساییشــده بــر متغیــر وابســته (ارزش) اثرگــذار اســت .الزم اســت ذکــر شــود کــه عامــل
چهــارم (پایــداری) بیشــترین تأثیــر را بــر متغیــر وابســته دارد .عوامــل ســوم (زیرســاخت یا بســتر مناســب)،
پنجــم (بازاریابــی ثانویــه) ،ششــم (شــرایط اقتصــادی و سیاســی) ،دوم (مزیــت رقابتــی) و عامــل اول (قــدرت
و کیفیــت تیــم کارآفریــن) بهترتیــب بعــد از عامــل چهــارم بــر متغیــر وابســتۀ ارزش تأثیرگذارنــد.

 .6نتیجهگیری

هــدف اصلــی تحقیــق ارائــۀ الگویــی بهمنظــور ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا در پارکهــای علــم و فنــاوری
کشــور در راســتای سیاسـتهای کلــی بخــش اشــتغال بــوده اســت؛ چراکــه بررســی مطالعــات پیشــین بیانگر
ایــن اســت کــه الگــوی یکپارچـهای کــه بهصــورت خــاص و بــا درنظــر گرفتــن مالحظــات مربــوط بــه ایــن
شــرکتها ،ب��ه ارزشگـ�ذاری آنهــا پرداختـ�ه باشدــ ،وج��ود ن��دارد .براســاس نتایــج بهدس ـتآمده از تجزیــه
و تحلیــل دادههــا ،در پاســخ بــه ســؤال اول تحقیــق ،نتایــج تحلیــل عامــل اکتشــافی ،شــش عامــل مؤثــر بــر
ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا را تبییــن کــرده اســت .ایــن عوامــل دربرگیرنــدۀ متغیرهایــی بــه شــرح زیــر
هســتند کــه بــا توجــه بــه مقــدار ویــژه و درصــد پوشــش واریانــس هریــک از عوامــل بهترتیــب عبارتانــد از:
 .1قـ�درت و کیفی��ت تی��م کارآفری��ن :ش��امل متغیرهــای شــفافیت اطالعــات مالــی ازجملــه هزینههــا ،توجه به
فرهنــگ ،توجــه بــه مشــتری ،آمــوزش کارکنــان ،تخصــص تیــم کارآفریــن ،همــکاران شایســته ،تصمیمگیری
مناســب توســط مدیــران ،تعهــد و همــکاری تیــم کارآفریــن و تعهــد و تخصــص مدیــران؛  .2مزیــت رقابتــی:
شــامل متغیرهــای کیفیــت صــادرات محصــوالت ،داشــتن مزیت رقابتــی ،ارتباط مناســب با مشــتری ،جذابیت
ایــده ،داشــتن طــرح و برنامــه ،نــوآوری و داشــتن افــق دیــد بلندمــدت؛  .3زیرســاخت یــا بســتر مناســب:
شــامل متغیرهــای دسترســی بــه ســرمایه ،فضــا و مــکان مناســب ،نقدینگــی ،حمایــت دولــت و جامعــه و
اتحــاد راهبــردی بــا ســایر شــرکتها؛  .4پایــداری :شــامل متغیرهــای ســابقۀ صنعــت ،پایــداری الزم ،وجــود
شــرکتهای مشــابه و مناســب و وجــود بــازار مناســب بــرای محصــوالت و خدمــات؛  .5بازاریابــی ثانویــه:
شــامل متغیرهــای تحلیــل و نقــد رســانهها ،تأمیــن ســرمایه از بازارهــای ثانویــه و توجــه بــه بازارهــای دیگــر؛
 .6شــرایط اقتصــادی و سیاســی :شــامل متغیرهــای شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه ،شــرایط سیاســی
و تــوان ســوددهی شــرکت .همچنیــن براســاس نتایــج تحلیــل رگرســیون ،از آنجــا کــه ضریــب همبســتگی
چندگانــه یــا  R=0/815اســت ،همبســتگی قــوی بیــن متغیــر مســتقل (عوامــل مؤثــر بــر ارزشگــذاری) و
متغیــر وابســته (ارزش) وجــود دارد .افزونبــر ایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه ضریــب تعییــن یــا  R2=0/664بــوده،
متغیرهــای مســتقل (عوامــل مؤثــر)  66درصــد از واریانــس متغیــر وابســته (ارزش) را تبییــن میکننــد و
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه  F=35/310در ســطح خطــای  0/00معنـادار اســت ،بر ایــن مفهوم داللــت دارد
کــه متغیرهــای مســتقل از قــدرت تبییــن بســیاری برخوردارنــد و بهخوبــی قادرنــد میــزان تغییــرات واریانــس
متغیــر وابســته را توضیــح دهنــد .بهعبارتــی الگــوی رگرســیونی ایــن پژوهــش مناســب اســت و میتوانــد
تغییــرات متغیــر وابســته (ارزش) را برمبنــای شــش عامــل زیــر بهعنــوان متغیــر مســتقل تبییــن کنــد .الزم
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اســت ذکــر شــود کــه عامــل چهــارم (پایــداری) بیشــترین تأثیــر را بــر متغیــر وابســته دارد .عوامــل ســوم
(زیرســاخت یــا بســتر مناســب) ،پنجــم (بازاریابــی ثانویــه) ،ششــم (شــرایط اقتصــادی و سیاســی) ،دوم (مزیت
رقابتــی) و عامــل اول (قــدرت و کیفیــت تیــم کارآفریــن) بهترتیــب بعــد از عامــل چهــارم بــر متغیــر وابســتۀ
ارزش تأثیرگذارنــد .عوامــل تبیینشــده در ایــن مرحلــه در شــکل  2ترســیمشــده اســت.
بــا نگاهــی بــه رونــد رو بــه رشــد ســرمایهگذاری جهانــی در شــرکت هــای نوپــا در دو دهــۀ اخیــر،
میت��وان گفـ�ت �بحــث اشــتغال از مهمتریــن مباحــث مــورد توجــه در جامعــه محســوب میشــود و
مقول ـهای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی اســت کــه بایــد بهدرســتی تبییــن و تحلیــل گــردد تــا بــا
ترس��یم چش�ـماندازی واقعبینان��ه ،راهکارهــای عمل��ی تنظی�مـ و درنهای��ت اج��را شــود .یكــی از مهمتریــن
اركان مؤثــر بــر زیســتبوم ایــن مقولــه ،ســرمایه و وجــود مؤسســات و نهادهــای ســرمایهگذاری
اســت كــه نقــش روانــی و عملیاتــی مهمــی در شــکلگیری ،رشــد و موفقیــت کســبوکارهای نوپــا
دارد .درمجمــوع در ایــن تحقیــق تــاش شــده تــا الگویــی مناســب از ارزشگــذاری شــرکتهای
نوپــا بهمنظــور تحقــق اهــداف سیاســتهای کلــی بخــش اشــتغال ازجملــه حمایــت از تأســیس و
توســعۀ صندوقهــای شــراکت در ســرمایه بــرای تجاریســازی ایدههــا و پشــتیبانی از شــرکتهای
نوپــا ارائــه شــود .نتایــج ایــن پژوهــش اطالعــات ارزشــمند و مفیــدی را در اختیــار مجریــان مربوطــه،
ســرمایهگذاران و شــرکتهای نوپــا قــرار میدهــد و بــه دانــش موجــود دربــارۀ ایــن سیاســتهای
ن رو دولــت بایــد بــا توجــه بــه سیاســتهای کلــی بخــش اشــتغال کــه از
کلــی میافزایــد .از همیــ 
مهمتریــن سیاســتهای کلــی نظــام اســت ،درخصــوص حمایــت از شــرکتهای نوپــا ،بــه موضــوع
مربــوط بــه ارزشگــذاری آنهــا ورود کنــد و راهبردهــای صحیــح و مناســب ارائــه دهــد و تســهیالت
الزم را بــرای ارتقــا ،رشــد و توســعۀ ایــن شــرکتها ایجــاد کنــد.

شکل  .2الگوی نهایی پژوهش
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 .7پیشنهادها

پیشــنهادهای ایــن پژوهــش در دو بخــش بیــانشــده اســت .در بخــش اول پیشــنهادهایی بــرای
بهرهگیــری شــرکتهای نوپــا بهمنظــور جــذب ســرمایهگذار و تأمیــن ســرمایۀ الزم درجهــت راهانــدازی
و مدیریــت موفــق کســبوکار و در بخــش دوم پیشــنهادهای سیاســتی بــرای خطمشــیگذاران و
مجریــان مربوطــه مطــرحشــده اســت.
بخــش اول :نتایــج تحلیــل رگرســیون میــزان تأثیرگــذاری عوامــل اصلــی در الگــوی نهایــی
پژوهــش را مشــخص کــرده اســت .عامــل اول بــا عنــوان «قــدرت و کیفیــت تیــم کارآفریــن» همســطح
و پایینتــر از متوســط میانگیــن نظــری ( )3قــرار دارد .لــذا بســیار ضــروری اســت تــا عوامــل اجرایــی
مؤثــر در ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا بــه ایــن عامــل کلیــدی توجــه ویــژهای کننــد و میــزان
تحقــق آن را افزایــش دهنــد .بــرای ایــن مهــم ،پرداختــن و توجــه بــه عوامــل تشــکیلدهندۀ آن
بههمــراه متغیرهــای زیرمجموعــۀ هریــک از آنهــا ضــرورت دارد .درنتیجــه توجــه بــه ایــن نــکات
اجرایــی ضــرورت دارد .1 :صــرف وقــت و هزینــه بــرای آموزشهــای مــورد نیــاز بــه همــکاران شــرکت
بهمنظــور کســب مهارتهــای الزم؛  .2توجــه بــه بودجــه و تأمیــن هزینههــای آمــوزش کارکنــان
شــرکتهای نوپــا؛  .3توجــه کارکنــان بهمنظــور یادگیــری مســائل کاری؛  .4افزایــش ظرفیــت تولیــد و
ارائــۀ محصــوالت شــرکتها در کوتاهمــدت؛  .5گرفتــن تصمیمــات درســت و دقیــق توســط مدیــر یــا
مدیــران شــرکت؛  .6روشــن و شــفاف بــودن راههایــی کــه شــرکت را بــه اهدافــش میرســاند.
عامــل دوم بــا عنــوان «مزیــت رقابتــی» مشــتمل بــر متغیرهــای «ارتبــاط مناســب بــا مشــتری»
بــا میانگیــن « ،3.77نــوآوری» بــا میانگیــن  3.75و داشــتن «افــق دیــد بلندمــدت» بــا میانگیــن 3.84
اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،ایــن متغیرهــا در ســطح متوســط میانگیــن نظــری ()3
قــرار دارد .لــذا بســیار ضــروری اســت تــا عوامــل اجرایــی مؤثــر در ارزشگــذاری شــرکتهای نوپــا بــه
ایــن عامــل کلیــدی توجــه ویــژهای کننــد و بــر میــزان تحقــق آن بیفزاینــد .لــذا بــا توجــه بــه عوامــل
ذکرشــده پیشــنهاد میشــود کــه متولیــان و مجریــان مربوطــه جهــت ارتقــای وضعیــت عملکــردی
ایــن عوامــل ،بــه ایــن اقدامــات توجــه کننــد .1 :برقــراری ارتبــاط مناســب و مطلــوب بــا مشــتریان
شــرکت؛  .2شناســایی بــازار محصــوالت و خدمــات شــرکتهای نوپــا؛  .3تدویــن طرحهــای روشــن و
واضــح بــرای ایدههــا و کس ـبوکار خــود؛  .4افزایــش پیگیریهــای الزم بهمنظــور توســعۀ محصــوالت
جدیــد ،نــوآوری در فراینــد تولیــد و ارائــۀ محصــوالت و خدمــات کســبوکارهای نوپــا؛  .5داشــتن
دورنمــای باورپذیــر و روشــن بــرای شــرکتهای نوپــا.
عامــل چهــارم بــا عنــوان «پایــداری» مشــتمل بــر متغیرهــای «ســابقۀ صنعــت» بــا میانگیــن ،3.62
«وجــود شــرکتهای مشــابه و مناســب» بــا میانگیــن  3.07و «وجــود بــازار مناســب بــرای محصــوالت
و خدمــات» بــا میانگیــن  3.78اســت .میانگیــن ایــن متغیرهــا در ســطح متوســط قــرار دارد .لــذا بــه
متولیــان و مجریــان مربوطــه در شــرکتهای نوپــا نــکات زیــر در ایــن خصــوص پیشــنهاد میشــود:
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 .1ارائــۀ محصــوالت و خدمــات شــرکتهای نوپــا بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان؛  .2شناســایی میــزان
بــازار موجــود بــرای محصــوالت شــرکتهای نوپــا.
عامــل پنجــم بــا عنــوان «بازاریابــی ثانویــه» همســطح و پایینتــر از ســطح متوســط میانگیــن
نظــری ( )3قــرار دارد .لــذا بســیار ضــروری اســت تــا عوامــل اجرایــی مؤثــر در ارزشگــذاری شــرکتهای
نوپــا بــه ایــن عامــل کلیــدی توجــه خاصــی کننــد و بــر میــزان تحقــق آن بیفزاینــد؛ بنابرایــن پیشــنهاد
میشــود .1 :اســتفاده از راهبردهــای بازاریابــی مناســب بهمنظــور ارائــۀ محصــوالت خــود؛  .2داشــتن
تبلیغــات مناســب جهــت شناســاندن محصــوالت خــود بــه مشــتریان؛  .3اســتفاده از بازارهــای ثانویــه
(بــازار بــورس و فرابــورس) بهمنظــور تأمیــن ســرمایه؛  .5شــرکت در برنامههــای رســانهها بــا هــدف
بررســی و تحلیــل کس ـبوکار خــود بهوســیلۀ متخصصــان مربوطــه.
بخش دوم ،پیشنهادهای سیاستی مطابق با نتایج تحلیل رگرسیون و الگوی نهایی پژوهش:
عامــل ســوم «زیرســاخت یــا بســتر مناســب» نــام دارد و بــا توجــه بــه اینکــه عوامــل بررسیشــده در
آن همســطح و کمتــر از ســطح میانگیــن نظــری ( )3اســت ،بــه مجریــان مربوطــه و خطمش ـیگذاران
پیشــنهاد میشــود .1 :فراهــم کــردن زیرســاختهای الزم بهمنظــور انجــام فعالیتهــای شــرکت در
موقعیــت جغرافیایــی مناســب و مطلــوب؛  .2حمایــت از شــرکتهای نوپــا درجهــت کســب نقدینگــی
مناســب بهمنظــور جلوگیــری از مشــکالت پیشبینیشــده؛  .3تــاش درجهــت ایجــاد بســتری
مناســب بــرای بهرهبــرداری از فرصتهــای الزم در محیــط بهمنظــور توســعۀ کســبوکارهای نوپــا؛
 .4افزایــش سیاســتهای دولــت در پشــتیبانی از شــرکتهای نوپــا درجهــت رســیدن بــه اهــداف
سیاســتهای کلــی اشــتغال ازجملــه ایجــاد فرصتهــای شــغلی پایــدار بــا تأکیــد بــر اســتفاده از
توســعۀ فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان و آیندهنگــری بــه تحــوالت آنهــا در ســطح ملــی و جهانــی.
عامــل ششــم بــا عنــوان «شــرایط اقتصــادی و سیاســی» همســطح متوســط میانگیــن نظــری ()3
قــرار دارد .بنابرایــن بــه مجریــان و متولیــان مربوطــه پیشــنهاد میگــردد :بهبــود شــرایط اقتصــادی
حاکــم بــر جامعــه بهمنظــور تــداوم فعالیــت شــرکتهای نوپــا از طریــق رعایــت کــردن سیاس ـتهای
کلــی اشــتغال ازجملــه  .1بهبــود محیــط کســبوکار و ارتقــای شــاخصهای آن (محیــط سیاســی،
فرهنگــی و قضایــی و محیــط اقتصــاد کالن ،بــازار کار ،مالیاتهــا و زیرســاختها)؛  .2جــذب فنــاوری،
ســرمایه و منابــع مالــی ،مبادلــۀ نیــروی کار و دسترســی بــه بازارهــای خارجــی کاال و خدمــات از طریــق
تعامــل مؤثــر و ســازنده بــا کشــورها ،ســازمانها و ترتیبــات منطق ـهای و جهانــی؛  .3هماهنگســازی
و پایــداری سیاس ـتهای پولــی ،مالــی ،ارزی ،تجــاری و تنظیــم بازارهــای اقتصــادی بهمنظــور کاهــش
نــرخ بیــکاری تــوأم بــا ارتقــای بهــرهوری عوامــل و افزایــش تولیــد؛  .4توجــه بیشــتر در پرداخــت
یارانههــا بــه حمایــت از ســرمایهگذاری ،تولیــد و اشــتغال مولــد در بخشهــای خصوصــی و تعاونــی؛
 .5حمایــت از تأســیس و توســعۀ صندوقهــای شــراکت در ســرمایه بــرای تجاریســازی ایدههــا و
پشــتیبانی از شــرکتهای نوپــا ،کوچــک و نــوآور.
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