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و به شکل ویژه در کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران توجه شده است .بنابراین ،اين مقاله
با استفاده از روش تحقیق کیفی نظريه مبتنی بر دادهها و بهواسطه مصاحبههای نیمهساختاریافته

با مدیران و کارشناسان شرکتهای سرمایهگذار خطرپذیر و بهمنظور شناسایی فاکتورهای
مؤثر بر فرآیند شکلگیری سرمایهگذاری خطرپذیر استراتژیک برند ( ،)SBVدر داخل

کشور انجام شده است .همچنین ،یافتههای حاصل از مصاحبهها از طریق  18فاکتور در داخل

شش مقوله مرتبط با پدیده اصلی شامل شرايط علّي ،مقوله محوري ،شرایط زمینهای ،شرايط
واسطهای يا مداخلهگر ،کنشها و تعامالت و پيامدها نشان داده شدهاند.

نتايج اين تحقيق به تمام ذینفعان فعال در اکوسیستم کمک میکند تا با همکاری

یکدیگر زمينههاي مناسب برای اقدامات درست در شرکتهای سرمایهگذار خطرپذیر فعال
در حوزه تجارت الکترونیکی را ایجاد کنند.

طبقهبندی G11, G24, L26, L81, M13 :JEL
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مقدمه
در دهه اخير ،شرکتهای سرمایهگذارخطرپذیر ( ،)VCشرکتهای سرمایهگذار
خطرپذیر شرکتی ( )CVCو نیز استارتآپهای مرتبط با آنها ،پیشرفت قابلمالحظهای

داشتهاند .1برخی شرکتها برای سرعت بخشیدن به توسعه بخشهای تکنولوژیکی جدید،
از سیاستهایی بهره میبرند که به ایجاد شرکتهای استارتآپ جدید و نوآوریهای

کارآفرینانه منجر میشود .2برندهای کارآفرین ،از جمله نوآوریهای کارآفرینانهای است
که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و امروزه قویسازی پرتفوی ،بهواسطه
برندهایی با ویژگی ساختارشکنانه ،منبع مهم مزیت رقابتی برای شرکتهای بزرگ محسوب
میشود .3با این وجود ،برندهای قدرتمند بهراحتی ساخته نمیشوند و توسعه و نگهداریشان
پرهزین ه و پیچیده است .4بههمین منظور ،سازمانها برای رفع مشکل وجود انگیزه کارآفرینی

در ایجاد برند جدید و نیز در ساختارهای مدیریت برند خود ،به «خرید برند» بهعنوان
ابزاری برای قویسازی پرتفویشان متوسل میشوند .5این در حالی است که خرید برند،

نهتنها پرهزینه و گران است ،بلکه ریسک قابلمالحظهای دارد .عالوه بر این ،عدم تمایل

در یکپارچگی فرهنگ و روح برند در بسیاری از خریدهای صورتگرفته ،با شرکت مادر
و نیز ساختارهای مدیریت برند بروکراتیک میتواند بعد از مدت کوتاهی به رها شدن برند

منجر شود .6بنابراین ،برخی شرکتها از گزینههای معمول مثل ساخت برند ،خرید برند و

یا بسط برندها استفاده نکرده و از طریق برندهای نو و بدیع ایجادشده توسط کارآفرینان
و همچنین سرمایهگذاری خطرپذیر خارجی شرکت ،از یک استراتژی استفاده میکنند.
این شرکتها به منظور بهرهگیری از برندهای کارآفرینانه خارجی ،از سرمایهگذاری

خطرپذیر استراتژیک برند ( )SBV7استفاده میکنند که شکلی از فعالیتهای شرکتهای
سرمایهگذاری مخاطرهپذیر شرکتی ( )CVCاست .8اعمال این استراتژی ،خود نشانگر مسیر
1. Hellmann & Thiele (2015); Anokhin et al. (2016); Laperche and Liu (2013).
2. Autio et al. (2014).
3. Van Rensburg (2014).
4. Van Rensburg (2013, 2015).
5. Van Rensburg (2015).
6. Van Rensburg (2015, 2013 and 2014).
7. Strategic Brand Venturing.
8. Van Rensburg (2014).
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جدیدی برای انواع رشد برند است .1وانرینزبرگ ( SBV ،)2011را بهعنوان یک استراتژی
و قابلیت سرمایهگذاری خطرپذیر با کارآفرینان بهمنظور دستیابی به برندها و دانش و فن

بازاریابی که ارزش مخرب دارد ،تعریف میکند .بنابراین ،شناسایی همه فاکتورهای مؤثر
برای پیادهسازی این استراتژی ضروری است .این در حالی است که تاکنون مدلهای
مطرح در این حوزه بیشتر به ارزیابی برخی جنبههای مدلهای فرآیند سرمایهگذاری CVC

و VCها و همچنین مراحل اصلی شکلگیری آن پرداختهاند 2و مدلهای بعدی ارائهشده
توسط محققان بعدی نیز تفاوت چندانی با آنها ندارد 3و در نتیجه ،کمتر به همه شرایط

مرتبط با فرآیند سرمایهگذاری توجه شده است .در حال حاضر ،مدل مطرحشده توسط وان

رینزبرگ ( )2015شاید تنها مدل ارائهشده برای فرآیند  SBVباشد که در آن به تعدادی از
جنبههای مرتبط با سرمایهگذاری  SBVدر صنعت  CPGپرداخته شده است .بنابراین ،هدف

اصلی تحقیق حاضر ارائه یک مدل جامع  SBVبه شکل ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی
در ایران است .در نهایت ،برای تحقق هدف مورد نظر از رویکرد تئوری مبتنی بر دادهها

برای طراحی مدل استفاده شده تا بتواند در صنایع مختلف بهکار رود.

 .1مرور ادبیات
شرکتهای بزرگ در پاسخ به تهدیدات محیطی مخربها و نیز برای قویسازی پرتفوی
برندشان برندهای موجود خود را بسط داده و یا برندهای جدید و خارجی میخرند.4

بهطور معمول برندها در داخل یک بخش بازاریابی و در سطح مدیر برند مدیریت

میشوند 5و مدیران برند برای رشد آنها تالش میکنند .6از جمله استراتژیهای مرسوم رشد
پرتفوی برند میتوان به خرید برند ،بسط خط و برند ،توسعه برند داخلی ،ایجاد برند جدید

و برندسازی مشترک اشاره کرد .7در بسط برند بهعنوان یک استراتژی رشد ،از یک نام برند
1. Van Rensburg (2013).
2. Yates and Roberts (1991).
3. Klonowski (2007); Poser (2012).
4. Van Rensburg (2015).
5. Van Rensburg (2013).
6. Olsen & Lanseng (2012).
7. Van Rensburg (2015, 2013).
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موجود برای محصوالت جدید در دستهبندیهای محصول جدید و فعلی استفاده میشود1؛

درحالیکه بسط خط شامل استفاده از نام یک برند موجود برای معرفی محصوالت جدید
در همان طبقه محصول است .بسط زمانی موفق و سودمند خواهد بود که هزینه معرفی

محصول جدید را کاهش دهد .2از طرف دیگر ،خرید برند سرعت بیشتری نسبت به بسط

برند دارد .با این وجود شواهد تجربی بررسیشده توسط برخی محققان نشان میدهد که
بیشتر خریدها با شکست مواجه شده است .3در مطالعه وان رینزبرگ ( ،)2012عالوه بر دیگر
استراتژیهای رشد برند ،گزینه سرمایهگذاری خطرپذیر نیز بهعنوان یک استراتژی رشد

در نظر گرفته شده که خود شامل سه زیرمجموعه مدلهای کسبوکار جدید ،کارآفرینی
درونسازمانی و سرمایهگذاری سهامی است .4از دیدگاه وی ،سرمایهگذاری سهامی

نوعی سرمایهگذاری خطرپذیر خارجی بوده و شرکتهای بزرگ بهواسطه آن محدوده

نوآوریهایشان را از طریق دریافت سهام شرکتهایی بسط میدهند که برندهای جدید
دارند و توسط کارآفرینان ایجاد شدهاند.

سرمایهگذاری خطرپذیر خارجی ( )ECVیکی از انواع کارآفرینی سازمانی است.5

کارآفرینی سازمانی در شرکتها یا بهواسطه شرکتهای مشتقشده از سازمان ( )CVCو یا
از طریق کارآفرینی استراتژیک ( )SEانجام میشود .6شرکتها روشهای متفاوت سازمانی
از سرمایهگذاری خطرپذیر مانند سرمایهگذاری مخاطرهپذیر شرکتی ( ،)CVCاتحادها،

اتحادهای غیرسرمایهای ،سرمایهگذاری مشترک و اکتسابات (خریدها) را بهکار میگیرند.7
در میان حالتهای سرمایهگذاری خطرپذیر خارجی CVC ،توان ایجاد و دستیابی به اهداف

مالی و استراتژیک را برای شرکتهای بزرگ فراهم میسازد8؛ درنتیجه ،شرکتهای
تثبیتشده برای کسب منافع استراتژیک ،با خرید سهام شرکتهای کارآفرینان ه با مالکیت

خصوصیای سرمایهگذاری میکنند که به آن  CVCگفته میشود .9درحالیکه  CVCدر
1. Olsen & Lanseng (2012).
2. Vaidyanathan & Aggarwal (2000).
3. Van Rensburg (2015).
4. Van Rensburg (2012).
5. Sakhdari (2014).
6. Kuratko, et al. (2011).
7. Anokhin et al. (2016); Sakhdari (2014).
8. Sakhdari (2014).
9. Kann (2000).
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اصل براساس اقدامات  VCمدل شده است ولی بین  CVCو VCهای سنتی تفاوتهای

کلیدی وجود دارد که میتواند بر استراتژی ،ساختار و فاکتورهای فرآیندی مؤثر باشد.1
محققان سه تفاوت برای این دو در نظر میگیرند :الف) شرکتهای مختلط غیرسهامی VC

مستقلاند ،درحالیکهCVCها بر حمایت مستمر صاحبان شرکت متکی هستند .ب) مدیران
 CVCمعموالً شبیه به همدرجه سازمانی خود پاداش میگیرند و با VCها که عموماً 1تا 2
درصد از حقوق ثابت به اضافه  20درصد سود سرمایه را دریافت میکنند ،تفاوت دارند.

پ) CVCها در داخل مرزها و استراتژیهای کسبوکار شرکت مادر حرکت کرده و در

محدوده نزدیک به محصول و تکنولوژی آن فعالیت میکنند ،بنابراین پرتفوی آنها تنوع
کمتری دارد؛ درحالیکه VCها بیشتر به شکل مستقل اقدام میکنند.2

سرمایهگذاری خطرپذیر ایجادشده توسط  CVCو VCها بیشتر در زمینههای

نرمافزار ،بیوتکنولوژی ،تجهیزات پزشکی است 3و بررسیها نشان میدهد علیرغم انجام
سرمایهگذاری در تکنولوژیهای صنایع مختلف ،مثالهای کمی از سرمایهگذاری خطرپذیر
با برندها وجود دارد و ادبیات مرتبط با سرمایهگذاری خطرپذیر برند محدود است .بنابراین،
محققان بهندرت درباره سرمایهگذاری خطرپذیر سهامی با کارآفرینان برند بحث کردهاند.4

بر همین اساس ،یکی از برندهای مطرح در کسبوکارهای مخاطرهپذیر که بهتازگی در

تحقیقات از آن یاد میشود ،برند کارآفرینانه است.

براساس تعریف محققان ،برند کارآفرینانه برندی است که توسط یک کارآفرین ایجاد

شده و توانایی ساختارشکنی خالقانه را داشته باشد .5شومپیتر توانایی تخریب خالق را
بهعنوان چالشی برای شرکتهای بزرگ مطرح میکند که کارآفرینان آن را بهموجب

معرفی محصوالت ،خدمات و فرآیندهایی نشان میدهند که اساساً برای بازارها جدیدند.6
بنابراین ،در اینجا اصطالح ساختارشکنانه برای برند جدیدی استفاده میشود که یک دسته یا
ایده بازاریابی جدید را در جهان یا در صنعت ایجاد میکند .7ساخت برند کارآفرینانه مربوط
1. Naude & Easingwood (2014).
2. McCahery, et al. (2012).
3. Macmillan, et al. (2008).
4. Van Rensburg (2012, 2015).
5. Van Rensburg (2012, 2015).
6. Autio et al. (2014).
7. Van Rensburg (2012).
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به حوزهای است که عمر و قدمت چندانی ندارد و ماهیت کارآفرینانه آن عموماً برگرفته
از محدودیتهای جدی در دسترسی به منابع است .1بنابراین ،حتی با وجود بودجههای

محدود ،کارآفرینان میتوانند یک برند قوی بسازند .2کارآفرینان با داشتن «قدرت نرم»
برندسازی بر «قدرت سخت» اعتبارات و مقادیر موجود در ترازنامه غلبه میکنند .این قدرت

نرم شامل داراییهای ناملموسی است که باعث جذب افراد به برند میشود .3یکی از اشکال

اصلی ارتباط بین شرکتهای بزرگ و کوچک در فعالیتهای نوآورانه در زمینه برندهای

کارآفرینانه ،سرمایهگذاری در استارتآپها ازطریق سرمایهگذاری خطرپذیر استراتژیک
برند ( )SBVاست .4برند کارآفرینانه به این دلیل مورد بحث قرار میگیرد که اوالً برند
یک دارایی ناملموس قدرتمند است که میتواند ارزش سهامی قابلمالحظهای ایجاد کند

و اهرم نفوذ برای یک شرکت از نقطهنظر مدیریت استراتژیک و بازاریابی فراهم آورد.

دوم اینکه شناسایی بهموقع برندها در مراحل ابتدایی چرخه عمرشان ،شاید بتواند بهعنوان
گزینهای در نظر گرفته شود که بیشترین اثربخشی در هزینهها را دارد .و در نهایت ،برندهای

کارآفرینانه توسط کارآفرین ساخته شده و توسط مجموعه کارمندانی حمایت میشود که
به برند وابستهاند .5لذا ،موفقیت حاصل از آن بسیار بیشتر خواهد بود .عالوه بر این ،علیرغم

نرخ باالی شکست کارآفرینان ،تعداد قابلتوجهی از آنها برندشان را تصحیح کرده و بهبود

میبخشند و میکوشند احتمال شکست برند را به حداقل برسانند .6سرمایهگذاری خطرپذیر
استراتژیک برند ،بهعنوان یک استراتژی توسعه کسبوکار ،در داخل طیفی از استراتژیهای

مشارکت قرار گرفته و به کارآفرین بهعنوان یک ساختارشکن خالق توجه میکند .7این

رویکرد تا حدودی سرمایهگذاری خطرپذیر خارجی برند (انجام سرمایهگذاری سهامی
در شرکتهای مستقل کارآفرین برند) و سرمایهگذاری خطرپذیر داخلی برند (پرورش و

بارورکردن کارآفرینان درونسازمانی برند با تمرکز بر ساخت برند جدید براساس پرتفوی

1. Boyle (2003).
2. Juntunen (2012).
3. Kaputa (2012).
4. Van Rensburg (2013, 2014 , 2015).
5. Van Rensburg (2012).
6. Van Rensburg (2013).
7. Van Rensburg (2012, 2015).
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برند جاری) را در بر میگیرد .1در نتیجه SBV ،یک پاسخ کارآفرینی سازمانی است که

همزمان ،هم بر مدیریت برندهای موجود و هم بر کشف برندهایی با ویژگی ساختارشکنانه
تأکید میکند .2شکلگیری یک تیم سرمایهگذار خطرپذیر در داخل بخش بازاریابی سازمان
موضوع جدیدی نیست .3با این وجود ،پیادهسازی  SBVنیازمند ساختار سازمانی مجزایی

است که توانایی ترکیب مهارتهای الزم برای سرمایهگذاری خطرپذیر شامل مهارتهای

اجتماعی کارآفرینانه ،مهارتهای بازاریابی و نوآوری برند و مهارتهای تجاری کارآفرینانه
را داشته باشد .4همچنین SBV ،را میتوان بهعنوان یکی از انواع ساختارهای پرتفوی برند

مانند برندسازی اجزای محصول 5و برندسازی مشترک معرفی کرد.6

برای توضیح درباره منطق ایجادکننده  SBVاز اصطالح فصل مشترک 7استفاده

میشود .8فصل مشترک را میتوان بهعنوان مفهومی خالقانه معرفی کرد که به ارتباط
مفاهیم موجود در یک حوزه ،با مفاهیم در دیگر حوزهها منجر میشود .9فصل مشترکی

که به شکلگیری  SBVختم شده است حاصل ارتباط ایجاد شده بین سه حوزه مدیریتی:
بازاریابی استراتژیک ،بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی استراتژیک میباشد .این حوزهها

فضایی فراهم میسازند که امکان دستیابی به رفتارهای فرصتجویانه کارآفرینانه ،رفتارهای
مزیتطلبانه مدیریت استراتژیک و منافع حاصل از ارتباط با مشتری در بازاریابی کارآفرینانه

محقق شوند .10بنابراین ،مدیریت استراتژیک چارچوبی سودمند برای اتحاد فعالیتهای

سازمانی فراهم میآورد .همچنین ،بازاریابی کارآفرینانه از طریق ایجاد یک چشمانداز
کارآفرینانه و نیز تصورات خالقانه نیز به روشن شدن استراتژیها منجر میشود .11این سه

فصل مشترک بسیار مهماند زیرا هر سه بهطور معمول در متغیرهای وابستهای مانند عملکرد
شرکت ،مزیت رقابتی ،نوآوری ،ایجاد ارزش و ثروت نقش داشته و بر آنها مؤثرند .هدف
1. Van Rensburg (2014).
2. Van Rensburg (2013).
3. Van Rensburg (2013, 2014).
4. Van Rensburg (2013).
5. Ingredient Branding.
6. Uggla (2015).
7. Intersection.
8. Van Rensburg (2013).
9. Johansson (2017).
10. Van Rensburg (2013).
11. Lynch (1994).
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اصلی این مقاله طراحی چارچوبی برای شکلگیری فرایند سرمایهگذاری  SBVدر حوزه

تجارت الکترونیکی در ایران است و براساس آن ،در ادامه به توضیح خالصهای از مهمترین
مدلهای مرتبط در ادبیات پرداخته میشود.

 .2مدلهای فرآیندی  VCو  CVCو ابعاد آن
در این مطالعه در میان مدلهای فرآیندی بهطور خالصه به توضیح دو مدل  CVCییتس و
رابرتس 1و پوسر 2و نیز مدل  SBVارائهشده توسط وانرینزبرگ ( )2015میپردازیم.

ییتس و رابرتس ( )1991در مطالعه خود برای مدیریت برنامه  CVCچهار بخش فرآیندی

پیشنهاد میکنند که هریک در خود زیرفرآیندهایی دارد .چهار فرآیند اصلی عبارتند از:

 )1توسعه برنامه سرمایهگذاریهای خطرپذیر؛  )2آغاز سرمایهگذاریها؛  )3مدیریت
پرتفوی سرمایهگذاری و  )4جذب سرمایهگذاریها در کسبوکار.

پوسر ( )2012نیز در مطالعه خود به بررسی تأثیر  CVCبر مزیت رقابتی پایدار

سرمایهگذاری شرکتها پرداخته و فرآیندهای  CVCرا به مراحل/گامهایی تقسیم میکند
که در آن فعالیت مورد نیاز برای استقرار و راهاندازی  CVCقرار میگیرد .استقرار یک

فعالیت  CVCدر یک شرکت بزرگ شامل پنج مرحله است )1 :وضع اهداف CVC؛

 )2تعریف رویکرد سرمایهگذاری؛  )3تعیین وسیله ارتباط سازمانی؛  )4تشکیل پرسنل ستادی
و طراحی جبران خدمات و  )5استقرار مکانیزم نظارتی.

زمانی که بسیاری از این گامها انجام شد ،توجه به فعالیتهای مربوط به راهاندازی

 CVCجلب میشود .گامهای ششگانه این فعالیت عبارتند از  )1ایجاد جریان معامله؛

 )2ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری؛  )3سرمایهگذاری؛  )4تعامل با استارتآپ؛

 )5خروج از سرمایهگذاری؛  )6نظارت بر موفقیت  .3 CVCدرنهایت ،فرآیند مدلشده توسط
وانرینزبرگ ( )2015بهشکل ویژه درباره فرآیند  SBVبحث کرده و به توضیح فاکتورهای

مؤثر مرتبط با آن میپردازد .این مدل دربرگیرن ده الف) شرایط پیشایندی منحصربهفرد در
زمینه فعالیت تحقیق؛ ب) فاکتورهای درونی مؤثر بر نتایج؛ پ) ذینفعان بیرونی در اکوسیستم
1. Yates and Roberts (1991).
2. Poser (2012).
3. Poser (2012).
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کارآفرینانه بهعنوان فاکتور تعدیلکننده و در نهایت پ) ارزش ایجادشده بهعنوان نتیجه
مشارکت  SBVاست .بر اساس دیدگاه وان رینزبرگ ،نتیجه این فرآیند ایجاد ارزش مالی

و استراتژیک برای شرکتها در نظر گرفته میشود .بنابراین ،چارچوب نهایی این مقاله
بهطورکلی به مدل وانرینزبرگ نزدیکتر است.

 .3روش تحقیق :نظریه برخاسته از دادهها
پژوهشگران کیفی به منظور پیشبرد صحیح تحقیقات اجتماعی از رویکردهای تئوری

مبتنی بر دادهها استفاده کرده 1و در نتیجه یک قاعده علمی را با دیگر محققان در میان

میگذارند .2بر همین اساس روش تحقیق این پژوهش رویکرد تئوری مبتنی بر دادهها
میباشد .همانطور که استراوس و کوربین )1994( 3بیان میکنند روش تحقیق تئوری مبتنی
بر دادهها برای توسعه تئوری برخاسته از دادههایی کاربرد دارد که با روش معین جمعآوری

و تجزیهوتحلیل شده باشند .روشهای تئوری مبتنی بر دادهها میتوانند دانش محقق را از
طریق شیوه جمعآوری دادهها و تصحیح آنها افزایش دهند .به شکل معمول استراتژیهای
تئوری مبتنی بر دادههایی است که عبارتند از مراحل جستجوی دادهها ،توصیف رخدادهای
مشاهده شده ،پاسخ به پرسشهای بنیادی درباره آنچه اتفاق افتاده و دستهبندی نظری آنچه

درک شده است.4

در بیشتر مدلهای  CVCموجود در ادبیات ،روند اصلی شکلگیری  CVCدنبال شده و

کمتر به ارائه چارچوبی توجه شده است که همه جنبههای مؤثر بر فرآیند سرمایهگذاری را
پوشش میدهد .بنابراین ،این مقاله میکوشد یک مدل جامع فرایند سرمایهگذاری خطرپذیر

استراتژیک برند ( )SBVبه شکل ویژه در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق یک رویکرد

تئوری مبتنی بر دادهها ارائه دهد.

1. Charmaz (2011); p.359.
2. Corbin & Strauss (1990).
3. Strauss and Corbin.
4. Charmaz (2014); p.26.
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 .4جمعآوری دادهها
در میان ابزارهای جمعآوری دادههای کیفی ،محقق برای شناسایی نمونه نظری و نیز برای
طراحی پرسشهای مصاحبههای اولیه و نیمهساختاریافته از ادبیات مروری استفاده کرده
است .1مصاحبهشوندگان ،معموالً مدیران و متخصصان شرکتهای  VCو  CVCفعال در

حوزه تجارت الکترونیکی هستند که به شکل هدفمند انتخاب شدهاند ــ بهویژه افرادی
برای مصاحبه انتخاب شدهاند که بیشتر بهصورت مستقیم و در سطوح باالی مدیریتی و

نیز تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری قرار دارند (در جدول  1جایگاه سازمانی هر کدام

ذکر شده است) .بهطورکلی  13مصاحبه نیمهساختاریافته صورتگرفته که همه آنها در
نهایت ضبط و به دقت یادداشت شدهاند .همانطور که استراوس و کوربین ( )1994توضیح

دادهاند ،ویژگی اصلی رویکرد تحلیلی ،مقایسه مستمر و متقابل بین جمعآوری دادهها و
تجزیهو تحلیل آنها است و بر همین اساس ،پرسشهای مصاحبه در طی جمعآوری دادهها

تصحیح شده است.

جدول  .1جزئیات مصاحبهشوندگان
حوزه کاری

تعداد افراد
مصاحبه شده

تحصیالت

تعداد افراد
مصاحبه شده

دبیر انجمن VC/CVC

1

دکتری

1

مدیر بازاریابی شرکت VC/CVC

2

مدیر سرمایهگذاری شرکت VC/CVC

2

تحلیلگر ارشد شرکت VC/CVC

1

مدیر توسعه شرکت VC/CVC

1

عضو تیم سرمایهگذار شرکت VC/CVC

4

مدیر مالی شرکت VC/CVC

1

فوق لیسانس

11

مدیر عامل شرکت VC/CVC

1

لیسانس

1

جمع کل

13

جمع کل

13

1. Strauss & Corbin (1998).
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 .5تجزیهو تحلیل دادهها
در روش تئوری مبتنی بر دادهها ،تجزیهو تحلیل شامل سه مرحله اصلی فرآیند کدگذاری
شامل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است 1که دربرگیرنده گامهای

 )1بخشبندی دادهها )2،مفهومسازی آنها )3 ،توسعه مفاهیم در محدوده ویژگیها و ابعادشان
و سپس  )4یکپارچه کردن مفاهیم در محدوده یک دسته اصلی است.2

 .1-5گام اول :کدگذاری باز
کدگذاری باز اولین مرحله در فرآیند تفسیر دادهها است .3در این مرحله از فرآیند

کدگذاری ،دادههای جمعآوریشده برای بررسی شباهتها و تفاوتها با یکدیگر مقایسه

میشوند .هرکدام از فاکتورهای مرتبط با پدیده (شکلگیری فرآیند سرمایهگذاری ،)SBV

از طریق تجزیهوتحلیل دادهها ،بخشبندی ،نامگذاری ،مفهومسازی و مقولهبندی شدهاند
و دادههای جمعآوریشده شامل رخدادها ،اقدامات وکنشها توسط یک عنوان مشخص

میشوند .سپس ،مفاهیم براساس شباهتشان در طبقه مشابه قرار گرفته ،توسعه داده شده و

عنوانی انتزاعیتر میگیرند .بهطورکلی در این مرحله از  13مصاحبه انجام شده و تحلیل

دادههای حاصل ازآنها 477 ،کد بهدست آمده است که با طبقهبندی آنها ،در نهایت به

 59مفهوم انتزاعیتر دست یافتیم .این مقولهها در جدول ( )2نشان داده شدهاند.
جدول  .2مقولههای استخراج شده از مفاهیم
مقوله

شرایط کلی مطلوب سرمایهگذاری

شرایط ویژه مطلوب سرمایهگذاری

مفهوم

فضای رقابتی فعال
جذابیت بازار

ظهور ایدههای نوآورانه
مقیاسپذیری باال

جذابیت باالی سرمایهگذاری
افزایش خریدهای اینترنتی

1. Strauss & Corbin (1998).
2. Corbin (2017).
3. Corbin & Strauss (1990).
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مقوله

مفهوم

جستوجوی مستمر

رصد مستمر بازار داخلی و خارجی

ارزیابی فرصت

ارزیابی چند مرحلهای
غربالگری

انتخاب براساس منشور سرمایهگذاری
ورود در مرحله رشد تیم

انتخاب و سازماندهی استراتژیک

تعیین مسیر برنامههای آینده

جذب تیم براساس نتایج کاری

ارزشگذاری با شاخصهای مالی و غیرمالی
سرمایهگذاری استراتژیک

توانایی تأمین منابع

سرمایهگذاری سهامی

مدیریت استراتژیک کلی و جزیی
مدیریت هوشمندانه

مدیریت هوشمندانه استراتژیک

استقالل کاری و مدیریتی

تغییر رویه براساس نتایج و نیاز تیم
نظارت مستمر برفعالیتها

مشاوره در زمینههای مختلف
شبکه ارتباطی
برندسازی

سرمایهگذاری با کیفیت

اکوسیستم کسبوکار
ریسک طرفین

ایجاد شبکه ارتباطی

ایجاد و حفظ اعتماد طرفین
تمایل به برند شدن

سرمایهگذاری با کیفیت
تجربه و دانش داخلی
انتخاب هوشمندانه

تحقق اهداف مورد نظر

شناسایی و سرمایهگذاری مشترک
اکوسیستم کسبوکار
ریسک شکست تیم

ریسک پول و زمان و اعتبار
ریسک محیطی

ریسک سرمایهپذیر
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مقوله

مفهوم

وضعیت اقتصادی وسیاسی

چالش اقتصادی و سیاسی

تعامل منطقی
تجربه جهانی

تعامل منطقی طرفین

انعطافپذیری درکار

همسویی فرهنگ سازمانی
همافزایی بین تیمها

بهرهمندی از تجربه جهانی

کمی تجربه و علم مدیریتی
عدم دسترسی به منابع

ارتباط غیرارگانیک اکوسیستم

محدودیت در سرمایهگذاری
استراتژیک

محدودیت در سرمایهگذاری استراتژیک
شلوغی فضای کسبوکار
ارزشگذاری متفاوت
عدم تحقق اهداف
نبود درک متقابل

خألهای قانونی و حقوقی
ارزش مالی

ارزش مالی

خروج از سرمایهگذاری
انجام رفتار حرفهای
ارتقای مدل تعاملی

ارزش غیرمالی

چابکی و رشد باال
ارزش غیرمالی

شفافیت مسیر سرمایهگذاری
انتقال تجربه و دانش

کسب و ارتقای دانش

 .2-5گام دوم :کدگذاری محوری
از دیدگاه کوربین و استراوس ( ،)1990در کدگذاری محوری ،مقولهها با مفاهیم
بهدستآمده در مرحله کدگذاری باز مرتبط شده و این ارتباطات از طریق دادهها بررسی

میشود .همچنین ،توسعه مقولهها و تعمیم نتایج آنها ،فرآیندی انتزاعی در طول تحقیق
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است .در این مقاله نتایج حاصل از کدگذاری محوری در شکل ( )1نشان داده شده است.
مقوله اصلی در واقع همان فرآیند شکلگیری سرمایهگذاری خطرپذیر استراتژیک برند در

حوزه تجارت الکترونیکی در ایران است و با محور قرار دادن مقوله اصلی ،مقوالت فرعی
از جمله شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،کنشها و تعامالت و پیامدهای

آن نیز تعریف میشوند.

 .3-5گام سوم :کدگذاری انتخابی
در این مرحله از فرآیند کدگذاری ،تمام  18مقوله شناساییشده پیرامون مقوله اصلی که
همان «فرآیند شکلگیری  SBVدر حوزه تجارت الکترونیکی در ایران» است با یکدیگر
متحد و یکی میشوند .عالوه بر این ،مقولههایی که به توضیح بیشتری نیاز دارند همراه با

جزییات بیان میشوند .1بهطور خالصه ،رویه تحلیل دادهها که به ایجاد مدل نظری منجر
میشود شامل شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،راهبردها و اقدامات و
پیامدها هستند که پدیده اصلی یعنی مدل فرآیندی سرمایهگذاری خطرپذیر استراتژیک
برند در شرکتهای سرمایهگذار فعال در حوزه تجارت الکترونیکی را تشریح میکنند.

 .6ارزشیابی پژوهش
روایی و پایایی اصطالحات اصولی هستند که صحت و اعتبار مطالعه را نشان میدهند

2

و در تحقیقات کیفی ،شکلگیری ایدههای منحصربهفرد و درک رخدادها مهمتر از
تعمیمپذیری یافتهها در نظر گرفته میشوند3؛ بنابراین ،در این تحقیقات پژوهشگران
از چهار معیار کیفی شامل روایی سازه ،روایی درونی ،روایی بیرونی و پایایی استفاده

میکنند .4به شکل خالصه ،در این مطالعه ترکیبی از روشهای باال استفاده شده است.
همچنین ،برای ارتقای پایایی و روایی ساختاری از نمایش عملیات تحقیق و نیز روشها

و منابع مختلف در گامهای جمعآوری دادهها استفاده شده 5و از طریق رویههای مثلتی،
1. Corbin & Strauss (1990).
2. Silverman (2016).
3. Kolb (2012).
4. Pandit (1996).
5. Divandari, et al. (2014); Pandit (1996).
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پذیرش مصاحبهشوندگان و چک اعضا و نیز مقایسه با چارچوبهای متناقض ،دقت و
صحت دادهها یا روایی درونی تحقیق ارزیابی شده است .1در آخر ،روایی بیرونی نیز
از طریق مقایسه با چارچوبهای مشابه و استفاده از چندین موضوع مورد مطالعه برای

رسیدن به اشباع نظری بررسی شد.2

شکل 1ـ مدل یکپارچه فرآیندی SBV

 .7یافتههای پژوهش
شکل ( )1مدل ارائهشده حاصل از جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها است که فاکتورهای
اصلی فرآیند سرمایهگذاری  SBVو زیرمجموعههای آن را دربرمیگیرد .این مدل بهواسطه

شش مقوله اصلی شامل پدیده محوری ،شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر،

کنشها و اقدامات و در آخر نتایج شکلگرفته و هریک از این مقولهها در ادامه به تفصیل
تشریح شدهاند.

1. Divandari, et al. (2014); Kolb (2012); Pandit (1996).
2. Pandit (1996).
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 .1-7پدیده محوری :فرآیند شکلگیری سرمایهگذاری  SBVدر حوزه تجارت
الکترونیک در ایران
از  10مفهوم اصلی استخراج شده حاصل از کدگذاری محوری ،چهار عامل در داخل
مقوله محوری قرار میگیرند .فرآیند شکلگیری سرمایهگذاری مهمترین دسته میباشد

و همانطور که در مرور ادبیات ذکر شد بیشتر مطالعات به توضیح گامهای متفاوت این

مقوله پرداختهاند .بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت این مقوله ،به منظور دستیابی به موفقیت
در فرایند شکلگیری سرمایهگذاری ،سرمایهگذاران نیازمند ارزیابی دقیق همه فاکتورهای

مرتبط و نیز استفاده درست در شرایط زمانی و مکانی مطلوب میباشند .در پژوهش حاضر
مقوله اصلی متشکل از چندین مرحله شامل جستجوی مستمر بازار داخلی و خارجی،
ارزیابی فرصت ،انتخاب و سازماندهی استراتژیک و سرمایهگذاری استراتژیک به شکل

ویژه در کشور درحال توسعه ایران است.هر کدام از این فاکتور برگرفته از یک یا چند
مفهوم میباشند که در جدول ( )2ارائه شده است.

 .2-7شرایط ع ّلی
شرایط علّی به مجموعهای از رخدادها و اتفاقاتی گفته میشود که به خلق موقعیتها ،مباحث

و مسائل مؤثر بر پدیده ختم میشوند .دو مقوله شامل شش مفهوم شناساییشده شرایط

علّی را شکل دادهاند و شرایط کلی و ویژه مطلوب سرمایهگذاری عوامل تشکیلدهنده
این مقولهاند .معموالً در بیشتر صنایع ،شرایط کلی مجموعه فاکتورهایی است که عموماً

در محیط رقابتی وجود دارند ،درحالیکه شرایط ویژه ،فاکتورهای خاص هر صنعت است
که سرمایهگذاران را برای انجام سرمایهگذاری خطرپذیر تشویق میکنند .زیرمجموعههای
معرفیشده برای شرایط کلی نیز عبارتند از :فضای رقابتی فعال ،ظهور ایدههای نوآورانه

و جذابیت بازار .همچنین ،شرایط ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی مفاهیمی چون
مقیاسپذیری باال ،افزایش خریدهای اینترنتی و جذابیت باالی سرمایهگذاری در این حوزه
را در برمیگیرد.

 .3-7شرایط زمینهای
این شرایط شامل مجموعه شرایط خاصی هستند که بر استراتژیها و اقدامات مؤثر بوده و در
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اجرایی کردن پدیده اصلی به کار میروند .در مجموع از تجزیهو تحلیل دادهها سه مقوله از

 6مفهوم به دست آمده است .بررسیها نشان میدهند که فاکتورهایی نظیر موقعیت اقتصادی
و سیاسی ،رسیک دو طرف و اکوسیستم کسبوکار میتوانند بر استراتژیهای مرتبط با
سرمایهگذاری خطرپذیر مؤثر باشند .ریسک سرمایهگذار و استارتآپها تا حدودی

دربرگیرنده ریسکهایی همچون ریسک شکست تیم ،ریسک پول و زمان و اعتبار ،ریسک
محیطی،به طور خالصه ویژگیهای موجود در اکوسیستم کسبوکار و چالشهای اقتصادی
و سیاسی در کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،میتواند تأثیر قابل مالحظهای

بر اقدامات داشته باشد.

 .4-7شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر شرایط عامی هستند که تأثیر شرایط علّی را بر پدیده و کنشها و اقدامات
تسهیل یا محدود میکنند .از میان  14مفهوم شناسایی شده  3مقوله معرفی شدهاند .در

این پژوهش عواملی چون تعامل منطقی ،تجربه جهانی بهعنوان فاکتورهای تسهیلکننده در
نظر گرفته شدهاند ،در حالی که فاکتور محدودیت در سرمایهگذاری استراتژیک بهعنوان

عامل محدودکننده معرفی شده است .استفاده از تجربه دیگر کشورها ،به شرکتها در
اجرای یک مدیریت هوشمندانه در ارتباط با برندهای کارآفرینانه کمک کرده و سرعت

تحقق استراتژیها و اهداف مورد نظر مطلوب سرمایهگذاری را افزایش خواهد شد .همچنین
مجموعهای از عوامل شامل کمی تجربه و علم مدیریتی ،عدم دسترسی به منابع ،شلوغی

فضای کسبوکار ،ارزشگذاریهای متفاوت و خالءهای قانونی و حقوقی میتوانند مانعی
بر سر راه تحقق استراتژیها باشند.

 .5-7کنشها و تعامالت
اصطالح کنشها و تعامالت یک مفهوم بسیار مهم است .اقدامات و استراتژیها در پاسخ به

پدیده اصلی و کمککننده به آن میباشند و رفتارها و تعامالت هدفمندی را بروز میدهند.

در مرحله کدگذاری چهار مقوله شامل  14مفهوم مشخص شدهاند .استراتژیهای مرتبط
با سرمایهگذاری  SBVشامل مدیریت هوشمندانه استراتژیک ،شبکه ارتباطی ،برندسازی
و سرمایهگذاری با کیفیت است .شرکتها بعد از انجام سرمایهگذاری خطرپذیر ،برای

...دنرب کیژتارتسا ریذپرطخ یراذگهیامرس لدم هئارا

19

تحقق اهداف سرمایهگذاری ،آن را مدیریت میکنند .این فعالیت اقداماتی چون مدیریت

کلی و جزیی استراتژیک ،مدیریت هوشمندانه ،تغییر رویه براساس نتایج و نیاز تیم ،مشاوره

و نظارت مستمر را در بر میگیرد .یکی دیگر از استراتژیهای شرکتها برندسازی است.
در  SBVسرمایهگذاران به دنبال برندهایی میباشند که توان بزرگ شدن و توسعه را هم
برای خود و هم برای آنها فراهم آورند .همچنین استراتژی شبکه ارتباطی یکی دیگر از
استراتژیهایی است که خود از دو مفهوم ایجاد شبکه ارتباطی و حفظ اعتماد طرفین تشکیل

شده است و دربرگیرنده تعامل و ارتباط استارتآپهای شرکت با یکدیگر و تعامل تک
تک استارتآپها به تنهایی با شرکت میباشد .و در آخر اصطالح سرمایهگذاری با کیفیت

که برگرفته از استراتژی شرکتهای سرمایهگذار در نحوه شکلدهی به قرارداد مشارکت
با برندهای کارآفرینانه و استارتآپها میباشد .این عبارت در واقع شبیه به استراتژی این

شرکتها با عنوان « »smart moneyیا « »minority stakesیعنی دریافت سهام کم اما
نظارت مستمر است ،به شکلی که انگیزه الزم در استارتآپها از بین نرفته و در عین حال
بتوانند از آنها حمایت کنند .برای انجام درست این استراتژی شرکتها از تجربه و دانش

داخلی خود برای ،شناسایی و سرمایهگذاری مشترک و نیز یک انتخاب هوشمندانه به منظور
تحقق اهداف مورد نظر خود استفاده میکنند.

 .6-7پیامدها
پیامدهای مشهود و نامشهودی که در اثر اجرای فرآیند  SBVبرای سازمان و جامعه مرتبط

با آن ایجاد میشوند ،پیامدهای حاصل از پدیده معرفی میشوند .به صورت کلی ن ُه مفهوم
در قالب دو مقوله در مرحله کدگذاری شناسایی و ارائه شدند .شرکتهای بزرگ با
سرمایهگذاری در استارتآپها نه تنها به دنبال دستیابی به اهداف مالی بلکه میکوشند

به اهداف توسعهای کمهزینه و کمریسک دست یابند .1بنابراین ،دو مقوله شناساییشده در
این پژوهش ارزش مالی و غیرمالیاند که سرمایهگذار از آنها برای تحقق اهداف مالی و
استراتژیک خود بهره میبرد .تصمیمگیری برای خروج از سرمایهگذاری یکی از اقداماتی
است که باعث کسب اهداف مالی میشود و ممکن است به روشهای مختلفی صورت

گیرد .همچنین ،فاکتورهایی مانند چابکی و رشد باال ،شفافیت در مسیر سرمایهگذاری ،انتقال
1. Laperche and Liu (2013).
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تجربه و دانش و ارتقای کسبوکار میتوانند بهعنوان ارزشهای غیرمالی یا استراتژیکی

معرفی میشوند که در اثر ارتباط با استارتآپها شکل گرفتهاند.

جمعبندی و مالحظات
هدف این مطالعه ارائه یک چارچوب جامع و یکپارچه از فرایند سرمایهگذاری  SBVبا

تأکید بر زمینه تجارت الکترونیکی است .مدل پیشنهادی میتواند تمام جنبهها و شرایط

مرتبط با این فرآیند را پوشش داده و در صنایع مختلف کاربرد داشته باشد .در این مطالعه
برای توضیح مدل از رویکرد تئوری مبتنی بر دادهها استفاده شده است و مصاحبهها با 13

نفر از مدیران و متخصصان در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران صورت گرفته است.
شکل ( )1فاکتورهای اصلی مؤثر بر فرآیند شکلگیری سرمایهگذاری  SBVرا در

حوزه تجارت الکترونیکی نشان میدهد .همانطور که پیشتر ذکر شد ،شرایط کلی مطلوب
سرمایهگذاری در دسته شرایط علّی ،بهعنوان فاکتورهای تشویقکننده سرمایهگذاری

خطرپذیر برای بیشتر صنایع مختلف در نظر گرفته میشوند .همچنین ،براساس چارچوب
ارائه شده توسط وانرینزبرگ ( )2015چندین پیشایند داخلی و خارجی مانند اقدام رقابتی،

موهبت محیطی و افزایش فعالیت کارآفرینان در ارتباط با  SBVوجود دارند که شبیه

فاکتورهای موجود در شرایط کلی سرمایهگذاری در این پژوهش هستند .گام مهم بعدی
مقوله محوری است که فاکتورهای مهم مؤثر بر پدیده اصلی را نشان میدهند .چگونگی

شکلگیری فرآیند سرمایهگذاری ،بیشترین موضوع جذاب برای محققان در سالهای
گذشته بوده که معموالً تفاوت چندانی بین آنها دیده نمیشود و اکثرا ً روندی نزدیک به
هم دارند .در نتیجه در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر نیز تفاوت قابلمالحظهای بین گامهای
پدیده محوری با مدلهای ارائه شده قبلی وجود ندارد و تنها تفاوت در برخی گامها و

یا ترتیب آنها است .برای مثال بهجای فاکتور مدیریت هوشمندانه استراتژیک ارائهشده
در دسته استراتژیهای مدل مقاله ،در مدل ییتس و رابرتس ( ،)1991از واژه «مدیریت
پرتفوی سرمایهگذاری» و در مدل پوسر ( ،)2012از عبارت «تعامل با استارتآپها» استفاده

شده است که خود این فاکتور نیز دو زیرمجموعه نظارت و حمایت و نیز تحقق منافع
استراتژیک را در خود جای میدهد .برندسازی در چارچوب پیشنهاد شده تحقیق بهعنوان
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یکی از استراتژیهای فرآیند  SBVذکر شده است .وان رینزبرگ ( )2015تأکید میکند
که شرکتها برای عملیاتیکردن  ،SBVبه مهارت و هوشیاری درباره کانالهای توزیع،

مدیریت برندها و به شکل خاص به سرمایهگذاری خطرپذیر با برندها وابستهاند و باید بیشتر

از اختراع تکنولوژی صرف بر نوآوری مبتنی بر ویژگیهای ناملموس برند و دانش بازاریابی
تأکید کنند .در نتیجه ،تأکید در این مدل از سرمایهگذاری ،به شکل ویژه بر برند و نیز
برندهای نوآورانه است و برندسازی جز جدایی ناپذیر از این فرآیند تلقی میشود .عالوه

بر این ،استراتژی ایجاد و حفظ شبکه ارتباطی به نوعی همان ،شکلگیری تعامل و ارتباط

مناسب برای کسب اهداف مطلوب مطرح در مدل پوسر ( )2012است .همچنین ،در مدل
وان رینزبرگ ( )2015نیز واحدی مشخص برای  SBVمطرح میشود که وظیفه مدیریت

ارتباط با کسبوکارهای خطرپذیر خارجی را بر عهده دارد و به شرکت در اجرای تعهداتش

با کارآفرینان کمک میکند .در نهایت دسته پیامدها که در برگیرنده فاکتورهای موفقیت
فرآیند  SBVدر نظر گرفته میشوند .براساس گفته وانرینزبرگ ( )2015در حقیقت ایجاد
ارزش ،متغییر وابستهای است که خود از دو زیرمجموعه ارزشهای مالی و استراتژیک

تشکیل شده است .بهطورکلی ،از دیدگاه وی هدف نهایی شرکتهای بزرگ برای اقدام به
سرمایهگذاری ،ساخت یک مزیت رقابتی و دستیابی به رشد باالی پرتفوی برند با بازگشت
مالی قوی است .وانرینزبرگ برای کسبوکارهای مخاطرهپذیر کارآفرینانه ،عواملی چون
تقویت بقا ،خروج از کسبوکار مخاطرهپذیر و افزایش امید به ایجاد یک برند آیدهال از

طریق ارتباط با یک شرکت بزرگ معتبر را محرک اصلی معرفی میکند.

در مجموع ،نتایج حاصل میتواند برای هر دو شرکت سرمایهگذار و برند کارآفرینانه

منافع نظری و عملی سودمندی فراهم کند ،زیرا براساس دیدگاه تئوری ظرفیت جذب،
در صورت انجام مشارکت بین دو شرکت سرمایهگذار و کارآفرینانه ،احتماالً دانش

کارآفرینانه در داخل واحدهای سازمانی افزایش مییابد 1و در نتیجه منجر به توسعه توانایی
یادگیری اقدامات کارآفرینانه جدید و نیز افزایش موفقیت برندهای درحال رشد در اقدامات

خطرپذیر میشود .مدلهای ارائه شده در مطالعات پیشین بیشتر به فرآیند شکلگیری CVC

توجه کردهاند 2و شاید بتوان مدل وانرینزبرگ ( )2015را تنها مدلی معرفی کرد که به شکل
1. Wales, et al. (2013).
2. Yates and Roberts (1991); Poser (2012).
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ویژه فرآیند شکلگیری  SBVرا توسعه داده و به جنبههای بیشتری از آن پرداخته است.
بنابراین تحقیق حاضر به همه فاکتورهای اصلی از جمله شرایط علّی منجر به شکلگیری
 ،SBVپدیده محوری فرآیند ،استراتژیهای اجرایی کردن  ،SBVشرایط مداخلهگر
بهعنوان تسهیلکننده و محدودکننده استراتژیها ،همچنین شرایط زمینهای و پیامدها توجه
کرده است .با وجود اینکه بحث درباره سرمایهگذاری  CVCبه سرعت در کشورهای

در حال توسعه مانند ایران در حال رشد میباشد ،اما تاکنون هیچ تالشی برای بررسی این
فاکتورها در مفهوم  SBVصورت نگرفته است .همچنین ،بهمنظور ایجاد یک چارچوب

جامع و یکپارچه برای شکلگیری  ،SBVاز دادههای کیفی به دست آمده از طریق مصاحبه
با شرکتهای ایرانی استفاده شده است  .نتایج حاصل از این تحقیق نه تنها میتواند درک ما
را از فاکتورهای مؤثر بر این نوع سرمایهگذاری در شرایط مختلف ارتقا دهد ،بلکه میتواند
به فعاالن صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر شامل شرکتهای سرمایهگذاری ،استارتآپها

و برندهای نوآورانه ،در شکلگیری مشارکت به شکل صحیح کمک کند.

محدودیتهای پژوهش
همانند دیگر مطالعات ،محدودیتها و مشکالت در این تحقیق نیز فرصتهایی را برای

انجام تحقیقات در آینده فراهم میآورند .در ابتدا به دلیل استفاده از رویکرد تئوری مبتنی
بر دادهها ،به منظور جمعآوری و نیز تجزیهو تحلیل آنها ،در این مطالعه امکان تعمیمپذیری

آماری برای نتایج وجود ندارد .در نتیجه محققان در تحقیقات آینده میتوانند یافتههای
کمی بررسی و ارزیابی کنند .دوم اینکه در این
این پژوهش را از طریق یک رویکرد ّ
مطالعه به شکل ویژه ،حوزه تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است و یافتهها به
این بخش محدود شدهاند .بنابراین انجام تحقیق یا ارزیابی یافتهها توسط پژوهشگران برای
تحقیقات بعدی ،میتواند در دیگر حوزهها صورت پذیرد .به طور کلی هدف از انجام این
مطالعه کسب نتایج ارزشمندی است تا دیگر محققان و افراد فعال در حوزه سرمایهگذاری

خطرپذیر بتوانند از آنها به شکل سودمند و کاربردی بهرهمند شوند.
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