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چکیده
تصمیمگیری در خصوص سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری روی یک شرکت نوآفرین ،تصمیمی
استراتژیک برای سازمان است که منابع مالی شرکت سرمایهگذاری را هدایت میکند .این پژوهش فراتر از
شیوة تشکیل سبد سرمایهگذاری شرکت ،در نظر دارد به ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای نوآفرینِ
متقاضی سرمایه با توجه به عوامل مختلف موفقیت بپردازد .نوآوری این پژوهش کاربست نظریة
چشمداشت بهعنوان چارچوب مبتنی بر استراتژی رفتاری در تصمیمگیری سرمایهگذاران خطرپذیر
است .برای انجام این پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای ،ابعاد تأثیرگذار در شکست
شرکتهای نوآفرین در مرحلة ایجاد ،شناساییشده و سپس نظرات کارشناسان فعال در شرکتهای
سرمایهگذاری خطرپذیر در خصوص آنها تجمیع شده است .درنهایت چارچوب به دستآمده در یکی از
شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر برای ارزیابی دوازده شرکت نوآفرینِ متقاضی سرمایه به کار
گرفتهشده است .مطابق با نتایج به دست آمده ،انسانها بهجای تصمیمگیری بر پایة پیشآمدهای نهایی،
بر اساس ارزیابی خود از ارزش سودها و زیانها در آینده ،تصمیمگیری میکنند .ضمن اینکه ارزش
زیانها اثر بیشتری بر هدایت تصمیمگیری دارد.
کلید واژهها :شرکت نوآفرین ،نظریة چشمداشت ،استراتژِی رفتاری ،سرمایهگذاری خطرپذیر
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 -1مقدمه
ظهور شرکتهای نوآفرین در پی رشد فناوری و بازارهای جدید ،در سه دهة اخیر نمود
بیشتری داشته است ] .[1شرکتهای نوآفرین ناظر بر سازمانهای موقت و متمرکز بر ایجاد
محصوالتی نوآورانه و فناورانه است .این شرکتها موتور اقتصادی کشورها هستند که باعث
رونق چرخة اقتصادی ] [2و تحول در فضای رقابتی میشوند .اساساً شرکتهای نوآفرین
مولفة اصلی اقتصاد دانشبنیان 3را تشکیل میدهند ] .[3شرکتهای نوآفرین به سبب استفاده از
مدلهای نوآورانه ،خالق و عمدت ًا فناورانه ،با محیطی مملو از عدم اطمینان روبرو هستند و
عمدتاً از فناوری نوینی استفاده میکنند تا محصوالت و مدلهای جدیدی از کسبوکار را
پدیدآورند .بهعبارتیدیگر میتوان گفت که شرکتهای نوآفرین به دنبال طراحی یک کسبوکار
بهمنظور تولید کاالها و خدمات در شرایط عدم اطمینان زیاد هستند ].[4
4

ماهیت شرکتهای نوآفرین سبب میشود که به علت ترکیب عوامل مختلف ،زمینهای

منحصربهفرد داشته باشند ] .[5این امر باعث میشود تا این شرکتها از حیث بقا ،در شرایط
پرخطری قرار گیرند .درنتیجه احتمال شکست آنها باالست .با توجه به آماری که وبسایت
فوربس ارائه کرده است ] ،[6بیش از  90درصد شرکتهای نوآفرین دچار شکست میشوند؛
یعنی آماری که در خارج از کشور گزارششده ،دال بر شکست باالی  90درصدی شرکتهای
نوآفرین است .ضمن اینکه طبق گزارشهای فصلی وبسایت  ،KPMG.COMتنها در سال
 2020مبلغ  238/1میلیارد دالر از سوی شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر روی شرکتهای
نوآفرین سرمایهگذاری شده است .از این میان تعداد کمی از شرکتهای نوآفرین (کمتر از 10
درصد) موفق به دستیابی به رشد باالیی شدهاند.
با پذیرفتن تعریف گفتهشده از شرکتهای نوآفرین ،در سالهای اخیر ،ایران همگام با سایر
نقاط جهان شاهد ظهور این شرکتهای متعدد بوده است .از سال  1391زیستبوم
کسبوکارهای نوپا تشکیل شد و در شهرهای اصلی ایران ،رویدادهای راهاندازی
کسبوکارهای نوپا شکل گرفتند ] .[7در ایران آماری دقیق از میزان سرمایهگذاری روی
شرکتهای نوآفرین وجود ندارد .بااینحال بر اساس دادههای غیررسمی و ارتباط محققان با
شرکتهای مختلف سرمایهگذاری و خبرگان اکوسیستم نوآفرینی ،حجم زیادی از
سرمایهگذاریها بر روی شرکتهای نوآفرین صورت میگیرد .ازاینرو میتوان چنین نتیجه
گرفت که در ایران و بهطورکلی جهان ،هزاران میلیارد ریال صرف راهاندازی شرکتهای
نوآفرین میشود ولی از این میان بیش از  90درصد دچار شکست میشوند .به گفتة فعاالن این
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حوزه طی بررسی محققان ،درصد کمی از شرکتهای نوآفرین سرمایهپذیر توفیق دستیابی به
نرخهای بازگشت سرمایه مورد انتظار را دارند .درنتیجه ،سرمایهگذاران خطرپذیر بهعنوان بدنة
اصلی سرمایهگذاری در شرکتهای نوآفرین ،هرساله مبلغ هنگفتی را در قالب شکست
شرکتهای نوآفرین از دست میدهند.
مسئلة اساسی در این میان ،طراحی شیوة بهینهای برای ارزیابی شرکتهای نوآفرین توسط
سرمایهگذاران خطرپذیر است ] .[8ازآنجاکه تعداد زیادی از شرکتهای نوآفرین برای جذب
سرمایه به شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر مراجعه میکنند؛ تصمیم در خصوص
سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری روی یک شرکت نوآفرین ،تصمیمی استراتژیک است ][9
که منابع مالی شرکت سرمایهگذاری را هدایت میکند .منابع مالی ،منابعی کمیاب ،مهم و درخور
توجه هستند و درعینحال بقای سرمایهگذار مرهون مدیریت و هدایت صحیح این منابع است
] .[10انتخاب یک شرکت نوآفرین از دو منظر قابلبررسی است .از یکسو ،شرکت
سرمایهگذاری الزم است جایگاه سرمایهگذاری جدید در پرتفوی خود را با توجه به منطقهای
مختلفی مانند ارزشافزایی ،مزیت رقابتی و اقتضائات بازار سرمایه ] [11ارزیابی کند .از سویی
دیگر ،داشتن یک نظام ارزیابی معتبر برای ارزیابی احتمال موفقیت یا عدم موفقیت شرکت
نوآفرین متقاضی سرمایه ضرورت دارد .این پژوهش فراتر از شیوة تشکیل سبد سرمایهگذاری
که بر اساس استراتژیهای عملیاتی شرکتهای سرمایهگذار صورت میگیرد ،در نظر دارد به
ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای نوآفرین برای گریز از شکست بپردازد .این چارچوب بهمنظور
استفاده در شرکتهای سرمایهگذار خطرپذیر توسعه دادهشده است.
ال بر اساس نظریة مطلوبیت
تصمیمگیری در خصوص رتبهبندی و ارزیابی شرکتها معمو ً
و مبتنی بر روشهای چندمعیاره انجام میشود (مانند ] [8و] .)[12بااینحال ،کانمن و تورسکی

5
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] [13در پژوهش خود از نظریة مطلوبیت بهعنوان یک مدل توصیفی که تصمیمگیری بر مبنای
ریسک را توضیح میدهد ،انتقاد کردند و مدل جدیدی را با عنوان نظریة چشمداشت معرفی
کردند .این پژوهشگران بهطور تجربی دریافتند ارزش در ارتباط با سود یا زیان کسبشده
تعریف میشود؛ نه دارایی نهایی ] .[14درنتیجه این پژوهش ،از صبغة نظری نظریة چشمداشت
برای شکلدهی چارچوب ارزیابی خود استفاده کرده است.
بهطورکلی ،هدف این پژوهش اوالً شناسایی عوامل مختلف مؤثر بر موفقیت یک شرکت
نوآفرین با تأکید بر گریز از شکست و ثانی ًا ارزیابی این شرکتها مبتنی بر عوامل گفتهشده با
استفاده از نظریة چشمداشت برای شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر است .ازآنجاکه
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سرمایهگذاری بهعنوان یک تصمیم رفتاری ،تحت تأثیر رفتار خطرگریز و خطرپذیر شرکت
سرمایهگذاری و معطوف به تکتک عوامل استخراجشده است؛ لذا نظریة چشمداشت بنیان
مستحکمی برای تحلیل و ارزیابی دارد .لذا از این نظریه بهعنوان رویکرد این پژوهش در ارائة
چارچوب استفادهشده است.

 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش
در این بخش ،ادبیات موضوعی مربوط به شکست شرکت نوآفرین و نظریة چشمداشت
موردبررسی قرار میگیرند .پیش از ورود به این بخش ،الزم است در خصوص استدالل
ی مورداستفاده توضیح داده شود .هدف اساسی شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر،
اساس ِ
س این امر ،گزارهای شرطی مستتر
انتخاب و گزینش شرکتهای نوآفرینِ موفق خواهد بود .در پ ِ
است که «عوامل کشفشده موفقیت ( )pبه موفقیت شرکت ( )qمنجر خواهند شد ».بااینحال در
این پژوهش به دو دلیل از گزارهای همارز یعنی «شرکتهای نوآفرین شکستخورده تحت تأثیر
ارضای عوامل مربوط به شکست ،شکستخوردهاند» استفادهشده است (گزارة 𝑝~ → 𝑞~
بهجای 𝑞 → 𝑝) .دالیل استفاده از گزاره همارز این است که اوالً شکست شرکتهای نوآفرین،
چنانچه پیشتر اشاره شد ،امری متعارف و مشهود است؛ لذا بررسی آنها معقولتر و
دردسترستر است .دوم اینکه مطابق با نقل پیتر تییل

7

 -سرمایهگذار و کارآفرین موفق-

دریکی از سخنرانیهای خود ،درحالیکه عوامل شکست در بین شرکتهای نوآفرین قابل اجماع
هستند؛ عوامل موفقیت بسیار زمینهمحور  8و متکثرند .لذا در ادامه به شناسایی عوامل مربوط
به شکست شرکتهای نوآفرین با استفاده از ادبیات پژوهش پرداخته میشود.
درنهایت عوامل کشفشده ،معطوف به سازمانهایی با رفتار انسانی هستند و بررسی آنها
به پیچیدگی رفتار انسانها است .بهعبارتدیگر ،طبق تعریفهای مختلف پژوهشگران نخستین
سازمان ،از واژة «سازمان» (مانند ] [15و] ،)[16سازمان متشکل از مجموعهای از انسانها و
افراد 9است .درنتیجه ،رفتار این سازمانها در شکست/موفقیت ،رفتاری انسانی است و تابع
خطرگریزی و خطرپذیری .نظریة چشمداشت بهخوبی توانسته است این رفتار را تبیین کند .لذا،
در ادامة بررسی ادبیات موضوعی پژوهش ،نظریه چشمداشت بهعنوان هستة اصلی چارچوب
ارائهشده موردبررسی قرار میگیرد.
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 -1-2شکست شرکتهای نوآفرین
تعاریف متفاوتی از شکست سازمانها ارائهشده است که میتوان آنها را بهطورکلی ناظر به
عوامل خارجی و یا داخلی در نظر گرفت ] .[17رویکردهای خارجی بررسی میکنند که چگونه
برخی شرایط محیطی یا عوامل موقعیتی منجر به شکست سازمانی میشوند (] [17و ].)[18
بهعنوانمثال ،در نظریة اکولوژی جمعیت ،10محیط خارجی سازمانهایی را انتخاب میکند که با
توجه به شرایط محیطی مناسب هستند ] .[19به همین ترتیب ،در نظریة سازمان صنعتی
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(مانند ] ،)[20شرایط صنعت فشار زیادی برای سازگاری و بقای استراتژیک ایجاد میکند .به
همین ترتیب ،نهادگرایی جدید توجه ما را به عناصر هنجاری ،فرهنگی و نظارتی (اسکات،12
 )2001مؤسساتی که اقدامات سازمانی را شکل میدهند یا تشکیل میدهند ،معطوف کرده است
] .[21در مقابل ،محققان با اتخاذ رویکردی داخلی تأکید زیادی بر تصمیمات و اقدامات اعضای
سازمان دارند] .[17رویکردهای داخلی غالباً از نظریة رهبران ردهباال 13استفاده میکنند و نقش
تیمهای مدیریت عالی را بررسی میکنند ] [22و نقش تصمیمات استراتژیک مانند جانشینی
بنیانگذار ] ،[23تخصیص منابع ] [24یا معرفی همزمان چندین محصول ] [25را ترسیم
میکنند.
درمجموع ،پژوهشهای پیشین ،شکست سازمانی را در قالب )1( :توقف غیرارادی عملیات،
( )2ورشکستگی مالی سازمان یا ( )3تغییر غیرارادی در مالکیت تعریف میکنند ] [26و
درعینحال عوامل مختلف داخلی و خارجی را مسبب شکست سازمان میدانند .در ادامه ،جدول
 1پژوهشهای پیشین در خصوص علل شکست سازمانها را خالصه کرده است .الزم به ذکر
است ،چنانچه پیشتر بیان شد ،با توجه به ماهیت این پژوهش ،صرفاً عواملی که معطوف
سازمانهای نوآفرین هستند (در مرحلة آغاز/ایجاد از چرخه حیات خود هستند) ،معرفی
میشوند.
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جدول  .1عوامل تأثیرگذار بر شکست سازمانی در مرحلة ایجاد/آغاز
عوامل شکست
سبک مدیریتی و کارآفرینی
کاریزمای فردی ،مشروعیت
و رهبری
تعصبهای شناختی-رفتاری
خطرپذیری در مواجهه با
عدم اطمینان
سرمایه دانشی

محققان
داچستینی و گارتنر  ،[27] 14زاخاراکیس  15و همکاران ] ،[28لوسیر و ففر،[29] 16
کانتامسا 17و همکاران ] ،[11پروهوروس 18و همکاران ][30
آمونکوا-آموا  ،[31] 19پروهوروس و همکاران ] ،[30رحمان 20و همکاران ][32
داچستینی و گارتنر ] ،[27سایمون

21

و همکاران ][33

لوسیر و ففر ] ،[29رحمان و همکاران ][32
استوارت

22

] ،[34رحمان و همکاران ][32

توانایی بسیج منابع

آمونکوا-آموا ] ،[31رحمان و همکاران ][32

ارتباط با سایر سازمانها

شفرد  ،[35] 23آمونکوا-آموا ][31

رسمیت زیاد

زاخاراکیس و همکاران ] ،[28پری  ،[36] 24لوسیر و ففر ][29

استراتژی سازمان

رومانلی  ،[37] 25مالحی و ویلکینسون  ،[17] 26الفتسن[38] 27

نوآوری

زاخاراکیس و همکاران ] ،[28پروهوروس و همکاران ][30

توانایی توسعه و ظرفیتهای

استوارت ][34

یادگیری
تصمیمات کنترلشده و

رحمان و همکاران ][32

متمرکز (تصمیمگیری)
استفاده از فناوری

آمونکوا-آموا ][31

انگیزش و چشماندازگرایی

سایمون و همکاران ] ،[33پروهوروس و همکاران ] ،[30رحمان و همکاران ][32

وابستگی به مسیر (تجربه)

آمونکوا-آموا ][31

سازماندهی و جهتدهی

شفرد ][35

مناسب
عوامل مربوط به هیئتمدیره

شفرد ][35

(اندازه ،اتصاالت و )...
سبک ارتباطات
توانمندی اعضا (تیم)

لوسیر و ففر ] ،[29زاخاراکیس و همکاران ] ،[28پری ][36
زاخاراکیس و همکاران ] ،[28پری ] ،[36لوسیر و ففر ] ،[29پروهوروس و
همکاران ][30

مدل کسبوکار

بجوا  28و همکاران ] ،[39کانتامسا و همکاران ] ،[11آکتر و اقبال[40]29

کیفیت محصول

کانتامسا و همکاران ][11

رقابتی بودن بازار

کانتامسا و همکاران ] ،[11آکتر و اقبال ][40
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عوامل شکست

محققان

پذیرش بازار

کانتامسا و همکاران ][11

استراتژی بازاریابی و

کانتامسا و همکاران ][11

قیمتگذاری
وابستگی به قوانین

کانتامسا و همکاران ][11

دارا بودن چشمانداز مالی

کانتامسا و همکاران ] ،[11پروهوروس و همکاران ][30

همانطور که پیشتر گفته شد ،پژوهشگران از منظرهای متفاوتی به مسئله شکست
نگریستهاند .رویکردهای درونی-بیرونی سازمان ،فردی-سازمانی ،ارادی-جبری و مواردی
ازایندست در جدول باال مشهود است .الزم به ذکر است که پژوهشگران از ادبیات یکسانی
برای بیان این عوامل استفاده نکردهاند و واژههای انتخابشده با توجه به ترجمان نگارندگان از
محتوای پژوهشهای گذشته بیانشدهاند.
سیر زمانی آثار پژوهشگران در جدول  ،1بیانگر تبلور ماهیت مشتریمداری در موفقیت
شرکتهای نوآفرین است .پژوهشهای دهههای گذشته بیشتر معطوف توانمندیهای فردی و
سازمانی است؛ درحالیکه مطالعات اخیر ،مفهوم بازاریابی و توجه به نیازهای مشتری در کنار
توانمندیهای تیمی را مدنظر قرار دادهاند .بهطورکلی مسئله شکست سازمانها ،رخدادی
پراهمیت و ارزشمند برای بررسی محققان بوده و هریک آن را بهگونهای متفاوت معنا بخشی و
تفسیر کردهاند.

 -2-2نظریة چشمداشت
نظریة چشمداشت در ابتدا توسط کانمن و تورسکی ] [13بهعنوان روشی توصیفی برای رفتار
واقعی فردی در شرایط خطر مطرح شد .از آن به بعد مطالعات زیادی در مورد نظریه
چشمداشت انجامشده است (مانند ] [41] ،[1و ] .)[42اکنون این نظریه بهعنوان یکی از
محبوبترین نظریههای تصمیم رفتاری در نظر گرفته میشود.
جان کالم در نظریة چشمداشت این است که انسانها غالب ًا نسبت به نتیجهای که از نقطة
مرجع 30موردنظر آنها (که نسبت ًا غیرثابت است) تفاوت داشته باشد ،حساسترند تا نتیجهای که
ال در نظریة چشمداشت ،تصمیمگیرنده
برحسب مقادیر مطلق اندازهگیری شود؛ بنابراین او ً
فینفسه نگران مقادیر نهایی ثروت نیست ،بلکه نگران تغییرات در ثروت نسبت به نقطه مرجع
است .نقطة مرجع غالباً سطح ثروت جاری تصمیمگیرنده است ،بهطوریکه سود و زیانها
نسبت به وضع موجود تعریف میشوند؛ اما سطح مرجع میتواند سطح ثروت مورد انتظار
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باشد؛ یعنی ثروتی که شخص تالش میکند با توجه به ثروت و انتظارات جاری خودش ،آن را
به دست آورد .درمجموع تابع مطلوبیت مبتنی بر نظریة چشمداشت ،تابعی به شکل  Sاست که
نسبت به محور سودها مقعر و نسبت به محور ضررها محدب است .بهعالوه در نقطة مبدأ
دارای تقعر است ،بهطوریکه شیب آن نسبت به زیانهای کوچک ،بیشتر از سودهای کوچک
است.
بر اساس مبانی این نظریه ،اگر } M = {1, 2, ⋯ , mو }N = {1, 2, ⋯ , nباشد و = 𝑃
} 𝑛𝑃  {𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ +نیز مجموعه راهکارها باشد که 𝑖𝑃 نشانگر 𝑖امین راهکار و 𝑀 ∈ 𝑖،
} 𝑛𝑄  𝑄 = {𝑄1 + 𝑄2 + ⋯ +مجموعه شاخصها است که 𝑗𝑄نشاندهندة𝑗امین شاخص
است و 𝑁 ∈ 𝑗 .بهطورمعمول  nشاخص به دو گروه سود و هزینه تقسیم میشود.
شاخصهای سود نشان میدهند که هرچه مقدار شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص بهتر خواهد
بود درحالیکه در شاخصهای هزینه هرچه مقدار شاخص کمتر باشد ،بهتر خواهد بود .برای
یکدست کردن ارزش شاخصها ،فرض میشود همة شاخصها از نوع سود هستند (یعنی
مقادیر زیان با عالمت منفی و مقادیر سود با عالمت مثبت درج میشوند) .درنتیجه اگر برخی
شاخصها از نوع هزینه هستند میتوان با قرینه کردن ارزش آنها ،به سود تبدیلشان کرد.
𝑇) 𝑛 w = (w1 . w2 . . ⋯ . wبهعنوان بردار وزن معرفی میشوند که 𝑗 wنشانگر وزن یا درجة
اهمیت شاخص است بهطوریکه

∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 = 1

و E = . 0 ≤ 𝑤𝑗 ≤ 1

𝑇) 𝑛 (𝑒1 . 𝑒2 . ⋯ . eبردار سطح انتظار که 𝑗𝑒 نشانگر شاخص سطح انتظار شاخص 𝑗𝑄 است
که توسط تصمیمگیرنده فراهم آمده است و 𝑁 ∈ 𝑗 .معموالً سطوح انتظار یک شاخص میتواند
بهطور مستقیم توسط تصمیمگیرنده با توجه به هدف یا سطح مطلوب وی اندازهگیری شوند.
𝑛×𝑚] 𝑗𝑖𝑠[ = 𝑆 ماتریس تصمیم قرار داده میشود که 𝑗𝑖𝑠 مقدار شاخص است؛ یعنی یک اثر و
نتیجه برای راهکار 𝑖𝑝 و با در نظر گرفتن شاخص های 𝑁 ∈ 𝑗 .𝑗 ∈ 𝑀 .
در این مقاله ،فرض بر این است که 𝑗𝑖𝑆و 𝑗𝑒 میتوانند به دو صورت اعداد قطعی و اعداد
بازهای 31بیان شوند .برای مقدار شاخص اگر 𝑗𝑖𝑆 عدد قطعی باشد؛ درنتیجه  𝑠𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑗 ′و اگر
𝑗𝑖𝑠 عدد بازهای باشد 𝑗𝑖̅𝑠 = 𝑗𝑖𝑠 یعنی 𝑗𝑖 𝑢 𝑠 < 𝑗𝑖 𝑙 𝑠  .𝑠̅𝑖𝑗 = [𝑠 𝑙 𝑖𝑗 . 𝑠 𝑢 𝑖𝑗 ] ,برای سطح
انتظار اگر 𝑗𝑒 عدد قطعی باشد 𝑗 . 𝑒𝑗 = 𝑒 ′اگر 𝑗𝑒 عدد بازهای باشد 𝑗𝑖̅𝑒 = 𝑗𝑖𝑒 یعنی = 𝑗𝑖̅𝑒
] 𝑗𝑖 𝑢 𝑒  [𝑒 𝑙 𝑖𝑗 .و 𝑗𝑖 𝑢 𝑒 < 𝑗𝑖 𝑙 𝑒  .همچنین در همین راستا ،فرض میشود که ≥ 𝑠𝑖𝑗 ′
 0 . 𝑠 𝑙 𝑖𝑗 ≥ 0 . 𝑒 ′𝑗 ≥ 0و  . 𝑒 𝑙 𝑖𝑗 ≥ 0مقادیر شاخصهای همة راهکارها با در نظر گرفتن
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شاخص 𝑗𝑄 𝑠1𝑗 . 𝑠2𝑗 . … . 𝑠𝑚𝑗 ،به یکشکل هستند؛ بهعبارتدیگر آنها هم اعداد قطعی و هم
اعداد بازهای محسوب میشوند .مسئلهای که در این مقاله به آن توجه شده است ،رتبهبندی یا
انتخاب مطلوبترین راهکار(ها) از مجموعة محدود  Pبا استفاده از ماتریس  ، Sسطح انتظار
بردار  Eو بردار شاخص وزنی  Wاست.
بر مبنای نظریة چشمداشت ،ابتدا سطوح انتظار بهعنوان نقاط مرجع در نظر گرفته میشود.
سپس سود و زیان راهکارها بهوسیلة اندازهگیری تفاوت بین مقدار شاخص و نقاط مرجع
(سطوح انتظار) مشخص میشود .ازآنجاکه مقادیر شاخصها و سطوح انتظار در دو شکل اعداد
قطعی و اعداد بازهای بیان میشوند ،چهار حالت ممکن برای مقایسه مقدار شاخص با سطح
انتظار وجود دارد (جدول )2؛ یعنی انواع 𝐶 𝐴، 𝐵 ،و 𝐷 .در جدول ( )2حالت 𝐴 وضعیتی را که
مقدار شاخصها و سطح انتظار هردو اعداد قطعیاند ،توصیف میکند؛ حالت  Bنیز وضعیتی را
که ارزش و مقدار به ترتیب اعداد قطعی و بازهایاند توضیح میدهد .حالت  Cاعداد بازهای و
اعداد قطعی را بیان میکند؛ حالت  Dنیزهردو نوع را از اعداد قطعی توصیف میکند.
جدول  .2طبقهبندی حالتهای محاسبه بر اساس مقایسه سطوح انتظار و مقدار شاخص
حالت A

حالت B
𝑗 𝑒 ′اعداد

𝑗̅𝑒 اعداد بازهای 𝑠 ′ 𝑖𝑗 ،اعداد قطعی

قطعی𝑖𝑗 ،

 𝑠 ′اعداد

قطعی

حالت D

حالت C

𝑗̅𝑒 اعداد قطعی 𝑠̅𝑖𝑗 ،اعداد قطعی

𝑗 𝑒 ′اعداد قطعی 𝑠̅𝑖𝑗 ،اعداد بازهای

حالت  Aشامل  A1و  A2میشود .برای مورد  𝐴1یعنی )𝑗(𝜎  𝑠 ′ 𝑖.𝜎(𝑗) ≥ 𝑒 ′که زیانی بر

تصمیمگیرنده وارد نمیشود و اختالف )𝑗(𝜎 𝑠 ′ 𝑖.و )𝑗(𝜎  𝑒 ′میتواند بهعنوان سود تصمیمگیرنده
در نظر گرفته شود .بنابراین سود و زیان به ترتیب بهصورت زیر ارائه میشود]:[43
()1

𝐴𝜎(𝑗) ∈ Ω

𝐺𝑖,𝜎(𝑗) = 𝑆 ′ 𝑖,𝜎(𝑗) − 𝑒 ′ 𝜎(𝑗) , 𝑖 ∈ 𝑀,
𝐴

()2

𝜎(𝑗) ∈ Ω

𝐿𝑖,𝜎(𝑗) = 0, 𝑖 ∈ 𝑀,

بهطور مشابه برای حالت  𝐴2یعنی )𝑗(𝜎  ، 𝑠 ′ 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑒 ′سود وزیان به ترتیب عبارتند از:
𝐴𝜎(𝑗) ∈ Ω

()3
()4

𝐴𝜎(𝑗) ∈ Ω

𝑖 ∈ 𝑀,
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بهطور خالصه ،طبق رابطة ( ،)3شیوة محاسبه حالت 𝐴 بهصورت زیر است:

)𝑗(𝜎 𝑆 ′ 𝑖.𝜎(𝑗) − 𝑒 ′ 𝜎(𝑗) . 𝑆 ′ 𝑖,𝜎(𝑗) ≥ 𝑒 ′
()5
0,
)𝑗(𝜎 𝑆 ′ 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑒 ′
ازاینرو ،طبق رابطة ( )4و ( )6میزان ضرر حالت 𝐴 بهصورت زیر بیان میشود:

{ = )𝑗(𝜎𝐺𝑖,

)𝑗(𝜎 0𝑆 ′ 𝑖,𝜎(𝑗) ≥ 𝑒 ′
𝐿𝑖,𝜎(𝑗) = { ′
()6
)𝑗(𝜎 𝑆 𝑖,𝜎(𝑗) − 𝑒 ′ 𝜎(𝑗) , 𝑆 ′ 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑒 ′
محاسبة سود و زیان برای حالت  C ،Bو 𝐷 به همین صورت است که نتایج آن بهصورت
خالصه در ادامه میآید:
برای حالت :B
)𝑗(𝜎 𝑢 𝑒 > )𝑗(𝜎𝑆 ′ 𝑖,

)𝑗(𝜎 𝑢 𝑒 𝑆 ′ 𝑖,𝜎(𝑗) −

)𝑗(𝜎 𝑙 𝑒 < )𝑗(𝜎𝑆 ′ 𝑖,

()7

𝑢

𝑙

′

)𝑗(𝜎 𝑒 ≤ )𝑗(𝜎𝜎(𝑗) ≤ 𝑆 𝑖,
)𝑗(𝜎 𝑢 𝑒 > )𝑗(𝜎0, 𝑆 ′ 𝑖,
𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) ,
)𝑗(𝜎 𝑙 𝑒 < )𝑗(𝜎𝑆 ′ 𝑖,
)𝑗(𝜎 𝑢 𝑒 ≤ )𝑗(𝜎𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) ≤ 𝑆 ′ 𝑖,

()8

𝐺𝑖,𝜎(𝑗) = { 0,
0,

𝑒

𝐿𝑖,𝜎(𝑗) = { 𝑆 ′ 𝑖,𝜎(𝑗) −
0,
()8

برای حالت :C
()9

()10( )10

)𝑗(𝜎 𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) > 𝑒 ′
)𝑗(𝜎 𝑆 𝑢 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑒 ′
𝑢

′

0٫5(𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) + 𝑆 𝑢 𝑖,𝜎(𝑗) ) − 𝑒 ′ 𝜎(𝑗) ,
= {0 ,
′

𝑙

)𝑗(𝜎𝑆 𝑖,𝜎(𝑗) ≤ 𝑒 𝜎(𝑗) ≤ 𝑆 𝑖,
𝜎(𝑗) ),
𝑙
)𝑗(𝜎 0𝑆 𝑖,𝜎(𝑗) > 𝑒 ′
)𝑗(𝜎 {0٫5( 𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) + 𝑆 𝑢 𝑖,𝜎(𝑗) ) − 𝑒 ′ 𝜎(𝑗) , 𝑆 𝑢 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑒 ′
0٫5(𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) − 𝑒 ′ 𝜎(𝑗) ),
)𝑗(𝜎𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) ≤ 𝑒 ′ 𝜎(𝑗) ≤ 𝑆 𝑢 𝑖,
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𝑒−

𝑢

)𝑗(𝜎𝑖,

)𝑗(𝜎𝐺𝑖,

𝑆(0٫5

= )𝑗(𝜎𝐿𝑖,
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برای حالت :D
)𝑗(𝜎0٫5(𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) + 𝑆 𝑢 𝑖,𝜎(𝑗) ) − 𝑒 𝑢 𝜎(𝑗) , 𝑒 𝑢 𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑙 𝑖,
)𝑗(𝜎 𝑙 𝑒 < )𝑗(𝜎0, 𝑆 𝑢 𝑖,

()11

0٫5( 𝑆 𝑢 𝑖,𝜎(𝑗) − 𝑒 𝑢 𝜎(𝑗) ),

)𝑗(𝜎𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) ≤ 𝑒 𝑢 𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑢 𝑖,
)𝑗(𝜎 𝑢 𝑒 < )𝑗(𝜎𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) ≤ 𝑆 𝑢 𝑖,

0,

)𝑗(𝜎 𝑢 𝑒 ≤ )𝑗(𝜎𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) ≤ 𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑢 𝑖,

= )𝑗(𝜎𝐺𝑖,

0,

)𝑗(𝜎𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) < 𝑒 𝑢 𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑢 𝑖,

) )𝑗(𝜎

𝑢

𝑒−

)𝑗(𝜎𝑖,

𝑢

𝑆 ({ 0٫5

)𝑗(𝜎0, 𝑒 𝑢 𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑙 𝑖,
)𝑗(𝜎 𝑙 𝑒 < )𝑗(𝜎𝑆 𝑢 𝑖,

()12

)𝑗(𝜎 𝑢 𝑒 −

) )𝑗(𝜎𝑖,

𝑢

𝑆+

)𝑗(𝜎𝑖,

𝑙

)𝑗(𝜎𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) ≤ 𝑒 𝑢 𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑢 𝑖,

𝑆 (0٫5
0,

)𝑗(𝜎 𝑢 𝑒 < )𝑗(𝜎𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) ≤ 𝑆 𝑢 𝑖,

𝜎(𝑗) ),

𝑙𝑒

−

)𝑗(𝜎𝑖,

𝑙𝑆

(0٫5

)𝑗(𝜎 𝑢 𝑒 ≤ )𝑗(𝜎𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) ≤ 𝑆 𝑙 𝑖,𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑢 𝑖,
)𝑗(𝜎< 𝑒 𝑙 𝜎(𝑗) < 𝑒 𝑢 𝜎(𝑗) < 𝑆 𝑢 𝑖,

)𝑗(𝜎𝑖,

= )𝑗(𝜎𝐿𝑖,

0,

𝑙𝑆

𝜎(𝑗) ),

𝑙𝑒 −

)𝑗(𝜎𝑖,

𝑙𝑆

({ 0٫5

ازآنجاکه سود و زیان مربوط به شاخصهای مختلف عموم ًا متناسباند ،ماتریس  Gو L
باید بهصورت نرمال درآورده شوند تا بهصورت مقادیر قابل قیاس به سود و زیان تبدیل
شوند که این امر با نرمال کردن هر عنصر ماتریس

𝑛×𝑚

] )𝑗(𝜎 𝐺 = [𝐺𝑖,و یا = 𝐿

𝑛×𝑚] )𝑗(𝜎 [𝐿𝑖,بهصورت عضوی همخوان با عنصر در ماتریس 𝑛×𝑚] )𝑗(𝜎 𝐺 ∗ = [𝐺 ∗ 𝑖,یا
𝑛×𝑚] )𝑗(𝜎 𝐿∗ = [𝐿∗ 𝑖,با استفاده از رابطة زیر ،به دست می آید:
)𝑗(𝜎𝐺𝑖,

∗
)𝑗(𝜎𝐺𝑖,
=

()13

𝜎(𝑗) ∈ 𝑁,

𝑖 ∈ 𝑀,

,

()14

𝜎(𝑗) ∈ 𝑁,

𝑖 ∈ 𝑀,

)𝑗(𝜎𝐿∗𝑖,𝜎(𝑗) = 𝐻𝑖,
𝑚𝑎𝑥 ,

𝑥𝑎𝑚
)𝑗(𝜎𝐻

𝐿

)𝑗(𝜎

که:
()15

𝑥𝑎𝑚
)𝑗(𝜎𝐻
𝑀 ∈ 𝑖 = max{max{𝐺𝑖,𝜎(𝑗) } , max{|𝐿𝑖,𝜎(𝑗) |}} ,

بنابراین مقدار چشمداشت راهکار 𝑖𝑃 با در نظر گرفتن راهکار و طبق آزمایش تورسکی و
کانمن ] 𝑄𝜎(𝑗) , 𝑉𝑖,𝜎(𝑗) [41بهصورت زیر است:
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()16

𝑖 ∈ 𝑀 , 𝜎(𝑗) ∈ 𝑁,

+ [−2٫25(−𝐿∗𝑖,𝜎(𝑗) )0٫88 ],

0٫88

∗
)𝑗(𝜎𝑉𝑖,𝜎(𝑗) = (𝐺𝑖,
)

بهعالوه با استفاده از روش وزندهی اضافه ساده مجموع مقادیر راهکار 𝑖𝑃 و 𝑖𝑈 میتواند
محاسبه شود یعنی:
()17

𝑀∈𝑖

∑𝑛𝜎(𝑗)=1 𝑊𝜎(𝑗) 𝑉𝑖,𝜎(𝑗) ,

= 𝑖𝑈

واضح است که هرچه 𝑖𝑈 بزرگتر باشد 𝑃𝑖 ،راهکار متناظر بهتری خواهد بود .پس با توجه
به نزولی بودن مقادیر مجموع چشمداشت ،میتوان رتبة راهکارها را تعیین کرد .لذا با توجه به
کلیات عنوانشده در مورد نظریة چشمداشت و لحاظ کردن شش معیاری که پیشتر عنوان شد،
میتوان بهگونهای بدیع اقدام به رتبهبندی راهکارها (شرکتهای نوآفرین) کرد.

 -3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش اجرا جز تحقیقات توصیفی
از نوع پیمایشی محسوب میشود .برای انجام این پژوهش ،در وهلة اول ابتدا با استفاده از
روش کتابخانهای ،ابعاد تأثیرگذار در شکست سازمانها در مرحلة ایجاد مطابق با جدول 1
شناساییشدهاند .برای سنجش روایی محتوای عوامل کشفشده ،از روش روایی خبرگان یا
روش  CVRاستفادهشده است .بدین منظور ،عوامل مستخرج به خبرگان (هفده خبرة فعال در
حوزههای دانشگاهی سیاستگذاری بازرگانی ،مدیریت بازاریابی و فعال در اکوسیستم
کارآفرینی و نوآفرینی) ارسالشده و نتایج  CVRبا توجه به پژوهش الوشه

32

] [44برای

هریک از عوامل محاسبهشده است .کلیة شاخصهای ارسالی مورد تأیید خبرگان قرارگرفتهاند
و میانگین  CVRبرابر با  0/82است.
درمرحلة بعد ،چارچوب نظریة چشمداشت با توجه به عوامل مستخرج دریکی از شرکتهای
سرمایهگذاری خطرپذیر به کار گرفتهشده است .این شرکت ،سرمایهگذاری خود را معطوف
شرکتهای نوآفرین در مراحل اولیة رشد  33کردهاند .تمامی سرمایهگذاریهای آنها تاکنون بر
کلیة حوزههای دیجیتالی کسبوکار بوده است .انتخاب این سرمایهگذار خطرپذیر با توجه به
فعالیت روی شرکتهای نوآفرین در مراحل اولیة رشد ،مورد مناسبی برای این پژوهش
محسوب میشود .چراکه اوالً در شرایط کنونی برخالف بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری
ال فعال
دیگر ،متقاضیان بسیاری برای سرمایهگذاری دارد و در بازة فعالیت چندسالة خود کام ً
بوده است .ثانی ًا متقاضیان در مراحل اولیة رشد قرار دارند و بهطورکلی این شرکت
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سرمایهگذاری متمرکز بر شرکتهای نوآفرین در مراحل اولیه است .این امر متناسب با عوامل
مستخرج از پژوهش است که در مراحل اولیة رشد تنظیمشدهاند .اساساً هدف اصلی این
پژوهش معطوف شرکتهای نوآفرین در مرحلة ایجاد است .این شرکتها در مرحلهای از رشد
قرار دارند که هنوز رشد شدید خود را آغاز نکردهاند و از سوی دیگر تراکنشهایی از سوی
مشتریان داشتهاند (از مراحل پیش بذری  34و بذری  35فراتر رفتهاند).
در شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر منتخب پژوهش ،در دورة اخیر سرمایهگذاری ،دوازده
متقاضی غربالشده وجود دارند که شرکت باید آنها را از منظر موفقیت/شکست رتبهبندی کند
تا پس از آن بتواند در مورد سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری در آنها تصمیمگیری کند .در
این مرحله از ارزیابی ،چارچوب این پژوهش به کاررفته است .نظرات کارشناسان ارزیابی
شرکت سرمایهگذاری منتخب جهت تعیین سطوح انتظار از هریک از عوامل و امتیازدهی به
شرکتها جمعآوریشده است .بدینصورت که ابتدا وزن مربوط به هریک از عوامل مربوط به
شکست توسط کارشناسان مشخص میشود و پس از آن سطوح انتظار شاخصها بهصورت
میانگین نظر کارشناسان تعیین و درنهایت امتیازات شرکتها با توجه به هر شاخص بهصورت
مجزا جمعآوری میشود .اعداد بهدستآمده از شاخصها با توجه به آنکه عامل موردنظر
کاهندة موفقیت و یا افزایندة آن باشند ،در دو قالب سود و زیان در نظریة چشمداشت تبیین
میشوند .بدین ترتیب امتیازهای موجود در صورت کاهنده بودن موفقیت (عامل موسوم به
زیان) با قرینه شدن به سود تبدیل و سپس با استفاده از رابطههای ( )5تا ( ،)12ماتریس سود
𝑛×𝑚] )𝑗(𝜎 𝐺 = [𝐺𝑖,و ماتریس زیان 𝑛×𝑚] )𝑗(𝜎 𝐿 = [𝐿𝑖,تشکیل میشوند .ماتریس تصمیم
و بردار سطح انتظار برمبنای نکات پیشگفته در بخش پیشین تشکیل میشود و با استفاده از
رابطههای ( )13و ( ،)14ماتریس نرمال شده ∗ 𝐺 و ∗𝐿 به ترتیب تشکیل میشوند .درنهایت
ماتریس مقادیر چشمداشت تشکیل میشود و با استفاده از رابطه ( ،)17مقدار چشمداشت هر
راهکار که عددی بین  -1و  +1است ،به دست میآید .در این صورت اعداد بهدستآمده ،به
ترتیبِ مقدار ،رتبهبندی راهکارها (در این مقاله شرکتهای نوآفرین) را نشان میدهند .الزم به
ذکر است که شرکتهایی که برای ارزیابی موردمطالعه قرارگرفتهاند ،دوازده شرکت فعال در
حوزههای مالی (سه شرکت  𝑃4 ، 𝑃1و  ،)𝑃12حملونقل (  ،)𝑃2مشاوره (  ،)𝑃3تجارت الکترونیک

(دو شرکت  𝑃5و  ،)𝑃7گردشگری (  ،)𝑃6فروش مجدد ،)𝑃8 ( 36ساختمان (  ،)𝑃9پزشکی (  )𝑃10و

سبک زندگی (  )𝑃11هستند.
چنانچه پیشتر اشاره شد ،جامعه مورد مطالعه پژوهش ،کلیه شرکتهای سرمایهگذاری
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خطرپذیر متمرکز بر مراحل اولیه رشد هستند .در این میان ،با استفاده از روش نمونهگیری غیر
تصادفی هدفمند یکی نمونه مورد مطالعه پژوهش (شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر مذکور)
انتخابشده است.

 -4یافتههای پژوهش
ازآنجاکه هدف پژوهش ارزیابی شرکتهای (نوآفرین) مراجعهکننده بر اساس معیارهای فرار از
شکست است ،شاخصهای زیر با توجه به پیشینه پژوهش و تأیید کارشناسان اکوسیستم
کارآفرینی ،بهعنوان معیارها در نظریه چشمداشت در نظر گرفتهشدهاند .همانطور که پیشتر
بیان شد ،ابتدا این عوامل از ادبیات پژوهش استخراجشدهاند ،سپس با استفاده از شاخص
خبرگی ،بهعنوان عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای نوآفرین تأییدشدهاند.
جدول  .3معیارهای تأثیرگذار بر موفقیت/شکست شرکت نوآفرین
 :𝑄1تعصبهای شناختی-رفتاری

 :𝑄2رسمیت زیاد

 :𝑄3رقابتی بودن بازار

 :𝑄4وابستگی به قوانین

 :𝑄5سبک مدیریتی و کارآفرینی

 :𝑄6ارتباط با سایر سازمانها

 :𝑄7استراتژی سازمان

 :𝑄8نوآوری

 :𝑄9توانایی توسعه و ظرفیت یادگیری

 :𝑄10تصمیمات کنترلشده و متمرکز (تصمیمگیری)

 :𝑄11توانایی بسیج منابع

 :𝑄12استفاده از فناوری

 :𝑄13انگیزش و چشماندازگرایی

 :𝑄14وابستگی به مسیر (تجربه)

 :𝑄15سازماندهی و جهتدهی مناسب

 :𝑄16عوامل مربوط به هیئتمدیره (اندازه ،اتصاالت و )...

 :𝑄17سبک ارتباطات

 :𝑄18مدل کسبوکار

 :𝑄19کیفیت محصول

 :𝑄20پذیرش بازار

 :𝑄21توانمندی اعضا (تیم)

 :𝑄22استراتژی بازاریابی و قیمتگذاری

 :𝑄23دارا بودن چشمانداز مالی

 :𝑄24خطرپذیری در مواجهه با عدم اطمینان

 :𝑄25سرمایة دانشی

 :𝑄26کاریزمای فردی ،مشروعیت و رهبری

که چهار شاخص اول از نوع هزینه (کاهنده موفقیت) و باقی شاخصها از نوع سود (افزاینده
موفقیت) محسوب میشوند .بردار وزنی شاخصها با استفاده از قضاوت کارشناسان ارزیاب
شرکتهای نوآفرین جمعآوریشده است:
𝑇

× 𝑊 = (𝑊۱ , 𝑊۲ , … , 𝑊۲۶ ) = ۰٫۰۰۱
𝑇 ۳۶, ۱۲, ۵۴, ۴۸, ۳۶, ۱۸, ۴۲, ۵۳, ۵۳, ۲۴, ۳۶, ۶۰, ۴۸, ۴۸, ۲۴, ۴۲, ۱۲,
(
)
۴۸, ۳۰, ۵۴, ۴۸, ۳۶, ۵۴, ۳۰, ۲۴,۳۶
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و سطوح انتظار از شاخصها بهصورت زیر بیان میشود:
= 𝑇) 𝐸 = (𝐸1 , 𝐸2 , … , 𝐸26
𝑇
[2, 4], [1, 2], [5, 6], [3, 5], [6, 8], [2, 5], [4, 6], [7, 10], [8, 9], [7, 8],
[6, 8], [7, 9], [6, 9], [7, 10],
(
)
][5, 9], [8, 10], [4, 8], [7, 10], [7, 8], [7, 8], [6, 8], [6, 9], [8, 9], [5, 7], [4, 10], [6, 7

ابتدا شاخصهای هزینهای 𝑄3 ،𝑄2 ،𝑄1و  𝑄4با معرفی عالمت « »-جلوی مقادیر
شاخصهایشان به شاخصهای سود تبدیل میشوند .بهطور مشابه سطوح انتظار شاخص ،𝑄1
 𝑄3 ،𝑄2و  𝑄4تبدیل میشوند .در جدول  4معیارها برحسب نوع از  Aتا  Dثبت میشوند.
جدول  .4امتیاز شرکتها و معیارها
Q1

Q2

Q3

…

Q23

Q24

Q2۵

Q2۶

W
E
P1

0/036

][4, −2
][−5, −4

0/012

0/054

][−2, −1
][−8, −7

][−6, −5
][−8, −7

…
…
…

0/054

0/03

0/024

0/036

][8, 9
][6, 8

][5, 7
][5, 7

][4, 10
][7, 8

][6, 7
][7, 8

P2

][−2, −1

][−2, −1

][−4, −3

…

][4, 5

][4, 7

][2, 3

][5, 6

P3

][−4, −3

][−7, −5

][−4, −3

…

][7, 8

][8, 9

][8, 9

][7, 8

P4

][−4, −3

][−5, −4

][−8, −7

…

][3, 4

][6, 8

][5, 6

][3, 5

P5

][−6, −4

][−10

][−9, −8

…

][5, 7

][5, 6

][6, 7

][4, 5

P6

][−4, −3

][−10

][−5, −4

…

][5, 8

][9, 10

][3, 4

][8, 9

P7

][−2, −1

][−4, −2

][−9, −8

…

10

][7, 8

][6, 7

][7, 8

P8

][−3, −1

][−3, −2

][−4, −3

…

][2, 4

][6, 7

][3, 4

][5, 6

P9

][−7, −5

][−9, −8

][−3, −2

…

][7, 8

][9, 10

][4, 5

][8, 10

P10

][−5, −4

][−2, −1

][−2, −1

…

][6, 8

][8, 9

][9, 10

][7, 8

P11

][−2, −1

][−10

][−4, −3

…

][9, 10

][5, 6

][5, 6

][2, 4

P12

][−5, −3

][−4, −2

][−8, −7

…

][9, 10

][7, 8

][3, 5

][6, 8

با استفاده از رابطههای ( )5تا ( ،)12ماتریس سود 𝑛×𝑚] )𝑗(𝜎 𝐺 = [𝐺𝑖,و ماتریس ضرر
𝑛×𝑚] )𝑗(𝜎 𝐿 = [𝐿𝑖,تشکیل می شوند یعنی:
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0
0
⋯ 0 −0٫5
⋱
⋮
0 −4
⋯
] 0 0

0
0

−0٫5 −6٫5
⋯ 0 0٫5
0 0
0
0
= Lو
⋱
⋮
⋮
0 0
0
0
⋯ 0 0٫5
−0٫5
−1
[
]

0٫5
0

0
0٫5
=G
⋮
0٫5
[0

با استفاده از رابطههای ( )13و ( ،)14ماتریس نرمال شده∗ 𝐺 و∗𝐿 به ترتیب تشکیل میشوند
یعنی:
0 ⋯ 0٫07
−0٫07 ⋯ 0
⋱ ⋮[ = ∗𝐺
⋮ [ = ∗𝐿 ] ⋮
]⋮ ⋱
0 ⋯ 0٫07
−0٫07 ⋯ 0
بنابراین ماتریس مقادیر چشمانداز با توجه به رابطة  16تشکیل میشود یعنی:
… −0٫21 −1٫98
0
0٫09
0٫09
0
… −2٫25 −0٫21
… =𝑉
…
…
…
…
0٫09
… 0٫09
0
−1٫29
] [−0٫21 −0٫38 … −0٫21 0٫09
بهعالوه با استفاده از رابطه ( )17یعنی لحاظ کردن وزنها ،مقدار چشمداشت هر راهکار به
دست میآید ،یعنی:
جدول  .۵امتیاز نهایی دوازده شرکت مورد ارزیابی
-0٫3 :𝑈1

-0٫2 :𝑈2

-0٫28 :𝑈3

-0٫37 :𝑈4

-0٫34 :𝑈5

-0٫14 :𝑈6

-0٫35 :𝑈7

-0٫15 :𝑈8

-0٫5 :𝑈9

-0٫07 :𝑈10

-0٫11 :𝑈11

-0٫3 :𝑈12

در شکل  ،4نمودار امتیاز نهایی دوازده شرکت موردنظر با توجه به سطح انتظار ارزیابان
آورده شده است.
بنابراین رتبهدهی بین دوازده شرکت نوآفرین عبارت است از:
 .P10 > P11 > P6 > P8 > P2 > P3 > P1 > P12 > P5 > P7 > P4 > P9واضح است
که شرکت دهم (حوزة پزشکی) و یازدهم (حوزة سبک زندگی) از میان شرکتهای موردنظر،
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بیشترین صالحیت را برای موفقیت و درنتیجه سرمایهگذاری دارند.

 -۵بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که شرکتهای منتخب از بین دوازده
شرکت موردبررسی ،در نیل به معیارهای مختلف بهطور نسبی عملکرد بهتری داشتهاند و به
سطوح انتظاری که کارشناسان بیان داشتهاند ،نزدیکتر بودهاند .لذا در اولویت سرمایهگذاری از
جایگاه برتری برخوردار بودهاند .بهطور کلی تصمیمگیری در خصوص رتبهبندی شرکتها
تاکنون بر اساس نظریة مطلوبیت انجام شده است؛ ولی این پژوهش برای اولین بار از نظریة
چشمداشت استفاده کرده است که ماهیت خطرپذیر یا خطرگریز بودن تصمیمها را نیز لحاظ
داشته است .استفاده از این چارچوب نتایج متفاوتی را در رتبهبندی ارائه داده است .مبتنی بر
ال با توجه به پررنگ بودن ماهیت شکست و عوامل کاهندة موفقیت
نتایج بهدستآمده ،او ً
شرکتهای نوآفرین ،استفاده از نظریة چشمداشت رویکرد دقیقتری را ترسیم میکند .این
نظریه بر این مبنا بناشده است که ارزش در ارتباط با سود یا زیان کسبشده تعریف میشود
نه دارایی نهایی .درنتیجه عوامل کاهندة موفقیت طبق فرمول حاصل از آزمایشهای تورسکی و
کانمن

37

] [41اثر بیشتری در رتبهبندی دارند؛ چراکه عامل زیان محسوب میشوند .درواقع
38

این پژوهش همسو با پژوهش پاول ]  [45بر این مبنا قرارگرفته است که عملکرد کلی سازمان
تابع حاصلضرب عملکرد واحدهای مختلف است نه مجموع آنها .در اینصورت ،ارتقای
عملکرد بخش ضعیف تأثیرگذارتر از ارتقای عملکرد بخش قوی است .این گزاره حاصل پذیرفتن
عقالنیت محدود در رفتار انسانها است ] .[46نظریة چشمداشت بیان میکند که انسانها در
ال عقالنی رفتار نمیکنند و ذهن تصمیمگیرندگان نمیتواند بهطور
تصمیمگیریها بهصورت کام ً
کامل واقعیت را تحلیل کند ][47؛ بلکه با توجه به ظرفیت عقالنی افراد ،نمایی محدود از واقعیت
را درک میکنند .بهعبارتدیگر انسان ازنظر تواناییهای ذهنی دچار محدودیت است و نمیتواند
همة گزینههای محتمل را پیش روی خود قرار دهد و انتخاب خود را مبتنی بر مطلوبیت (نتیجة
نهایی) انجام دهد .شرکتهای سرمایهگذاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و درنتیجه استفاده
از چارچوب رفتاری مبتنی بر نظریة چشمداشت واقعیت خطری بودن ارزیابی از منظر سود و
زیان عوامل دخیل در تصمیمگیری را لحاظ میکند.
ثانیاً چارچوب قالبی در ارزیابی صالحیت  39شرکتهای نوآفرینِ مراجعهکننده وجود ندارد
و بسیاری از آنان به صورت شهودی و صرفاً بر اساس تحلیلهای مالی مورد ارزیابی قرار
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میگیرند؛ درحالیکه ادبیات وسیعی در خصوص شکست شرکتهای نوآفرین وجود دارد و با
تکیهبر آنان میتوان موفقیت شرکتهای نوآفرین را پیشبینی نمود و آنها را از قبل شناسایی
کرد .ضمناً ،در مواردی که ارزیابی شرکتهای سرمایهگذار از تقاضای سرمایهگداری آنها در
ال مطلوب نباشد ،شرکتهای سرمایهگذار میتوانند با استفاده از
شرکتهای نوآفرین در حد کام ً
مفاهیم ارزشگذاری شرکت نوآفرین که در این مقاله پیشنهاد شده است ،مبالغ کمتری در آن
شرکتها سرمایهگذاری کنند؛ به عبارت دیگر ،فاصلة سطوح انتظار تا ارزش شرکتها میتواند
برای تنظیم مبالغ سرمایهگذاری به کار رود.
مبتنی بر مطالعه انجام شده ،پیشنهاد میشود ،سرمایهگذاران و شرکتهای نوآفرین از
چارچوب مورد بحث استفاده کنند تا به نتایج واقعبینانهتری منطبق با منطق رفتاری
تصمیمگیری وقوف یابند .درواقع این پژوهش ،رفتار سرمایهگذاران را مبتنی بر سیستم رفتاری
(نه کنشگرانه) به تصویر کشیده است و از اینسو کاربردی دوسویه (برای سرمایهگذاران و
شرکتهای نوآفرین) به همراه دارد.
پژوهش پیشرو صرف ًا به عوامل معطوف به فرار از شکست (موفقیت) شرکتهای نوآفرین
پرداخته است و شرکتهای سرمایهگذاری را از سایر بررسیهای پروژه ارزیابی صالحیت در
شرکتهای نوآفرین بینیاز نمیکند؛ به عبارت دیگر ،چارچوبهای ارزیابی ارائه شده در این مقاله
سوای مطالب گفتهشده در آن ،نیازمند تحلیلهای مالی و بررسی میزان ارزشافزایی در پرتفوی
شرکتهای سرمایهگذار است .بهعبارتدیگر ،همراستا با چارچوب ارائهشده ،الزم است تحلیلهای
مالی برای سنجش میزان بازگشت سرمایه و ارزشگذاری شرکتهای نوآفرین انجام شود .در این
راستا پژوهشگران آتی میتوانند سایر ارزیابیهای سرمایهگذار ازجمله تحلیل سبد از مناظر
مختلف ارزشافزایی ،اقتضائات بازار سرمایه و مزیت رقابتی را با چارچوب ارائهشده ترکیب کنند.

 -۶پینوشتها
20. Rahman
21. Simon
22. Stewart
23. Sheppard
24. Perry
25. Romanelli

1. Start-Ups
2. Prospect Theory
علیرغم ترجمههای این واژه در فارسی ،با عنوان
«چشمانداز» و «دورنما» ،به نظر نگارندگان ترجمة
صحیح با توجه به ماهیت این نظریه« ،چشمداشت»
است که بیشترین مناسبت را با محتوای نظریه دارد.
3. knowledge-based economy
4. Context

26. Mellahi & Wilkinson
27. Löfsten
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5. Utility Theory
6. Kahneman & Tversky
7. Peter Thiel
8. Contextual
9. Multi-Agents
10. Population Ecology

28. Bajwa
29. Akter & Iqbal
30. Reference Point
 اعداد بازهای به معنای زیرمجموعهای به.31
همپیوسته از اعداد حقیقی است که بین دو
 اعداد قطعی صرف ًا.کران باال و پایین قرار دارند

11. Industrial Organization

.بیانگر یک عدد حقیقی است

12. Scott
13. Upper Echelon
14. Duchesneau & Gartner
15. Zacharakis
16. Lussier & Pfeifer
17. Cantamessa
18. Prohorovs
19. Amankwah-Amoah

32. Lawshe
33. Growth
34. Pre-Seed
35. Seed
36. Resale
37. Tversky & Kahneman
38. Powell
39. Due Diligence
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