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Abstract
Crowdfunding is a public call on the Internet to a large population that is
accompanied by material and spiritual rewards. The goal of raising micro-capital in
the community is to finance a variety of projects. In line with the previous related
studies, this study first addressed the factors that affect crowdfunding. Then, in order
to identify new factors and endorse results that had been identified in the past, a
semi-structured interview with 15 fundraising experts and practitioners working in
the Investment House was done (who were selected using purposive sampling). To
achieve this goal, qualitative content analysis has been used. According to the results
of the analysis of the previous studies and the conducted interview, the factors that
influence the successfulness of crowdfunding behavior were identified, including
demographic factors, environmental factors, and factors affecting the project. In
content analysis, new concepts were extracted from these factors based on
interviews that ultimately led to the development of a model that shows factors
influencing crowdfunding behavior.
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 .1کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/02/27 :ـ تاریخ پذیرش)1399/03/10 :

چکیده
تأمین مالی جمعی یک فراخوان عمومی در بستر اینترنت با جمعیتی گسترده است که با دریافت پاداشهاا مااد و معناو
همراه است .هدف از تأمین مالی جمعی ،گردآور سرمایهها خرد در جامعه برا تأمین مالی برا انواع مختلفی از پروژههاا
صورت میگیرد .هم سو با مطالعات پیشین ،در این پژوهش به عواملی که بر تأمین مالی جمعی تأثیر میگااارد پرداختاه شاد.
سپس ،برا شناسایی عوامل جدید و صحهگاار بر نتایج بهدستآمده در گاشته ،مصاحبة نیمهساختاریافته باا پااندده نفار از
کارشناسان و خبرگان تأمین مالی جمعی ،که در خانة سرمایهگاار فعالیت داشتهاند ،صورت گرفت .روش نمونهگیر از ناوع
هدفمند قضاوتی بود .برا تحقق این هدف از تحلیل محتاوا کیفای اساتفاده شاد .طباق متاون گاشاته و مصااحبههاا
صورتگرفته عواملی که در موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگاارند شناسایی شدهاند که عباارتاناد از :عوامال جمعیتای،
عوامل محیطی ،عوامل تأثیرگاار بر پروژه .در تحلیل محتوایی ،مفهومها جدید از این عوامل با استناد بر مصاحبه استخراج
شد که در نهایت به ایجاد مدلی انجامید که بر موفقیت تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است .منجر به ایجاد مدلی که تأثیرگااار
بر موفقیت تأمین مالی جمعی میباشد ،را نشان میدهد.

کلیدواژگان
پلتفرم تأمین مالی جمعی ،تأمین مالی ،تأمین مالی جمعی.

 رایانامة نویسندة مسئولelhamaznab1400@gmail.com :
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مقدمه
بسیاری از کسبوکارهای کارآفرینانه در مراحل نوپای حیات خود با چالشهای متعد د در
زمینة تأمین منابع مالی الزم از باند هدا و صدن و هدای سدرمایهگدااری مخدارر پدایر و
فرشتگان کسبوکار روبهرو میشون  .دسترسی مح ود به سدرمایة الزم بدرای شدرو ید
کسبوکار تاز کارآفرینان را ناگزیر کرد است تا به دنبال یافتن را هدای جدایگزین مندابع
مالی باشن ( .)Liang et al. 2019کسبوکارهای نوپا گزینههای تأمین مالی مح ودی دارند
و روشهای تأمین مالی سنتی ،از قبیل منابع شخصی کدارآفرین ،محد ود اسدت .همچندین
وامهددای بددان ی اغلددب بدده علددت ن اشددتن وثیقدده رد مددیشددون و تددأمین مددالی از رریدق
سرمایهگااری مخارر پدایر فقد بده تعد اد محد ودی از کسدبوکارهدا کده بده پتانسدیل
تجاریسدازی رسدی

باشدن تعلدق مدیگیدرد .بندابراین کارآفریندان باید بتوانند از روش

جایگزینی به نام تأمین مالی جمعی در فضای اینترنت بدرای تدأمین مدالی کسدبوکارهدای
کوچ

و نوپای خود استفاد کنن (.) 2019Ellman & Hurkens

در خصوص نگرش کسبوکارهای کارآفرینانه ،تمایل ی

فرد یدا ید

سدازمان بدرای

استفاد از فرصتهای ج ی و حس مسئولیت برای تغییر ،میتوان جزء گرایش کارآفرینانه
محسوب شود (مقیمی  .)1383تأمین مالی جمعی ی ی از روشهای نوظهور و کارآفرینانده
برای گسترش فعالیتهای اجتماعی ج ی در همة حوز هاست (.)Bender et al. 2019
استفاد از تأمین مالی جمعی ی دی از را هدای مهد و در دسدتر

بدرای تدأمین مدالی

کسبوکارهای نوپا به شمار میرود تا از این رریق بتوانن سرمایههای خدود را بدا سدرعت
بیشتری افزایش دهن ( .)Yang & Zhang 2016اِلمان و هروکنس ( )2019اعالم کردن اگدر
کارآفرینان از رریق سنتی اق ام به تأمین مالی کنن  ،مم ن است تدأمین مدالی آنهدا مدا هدا
رول ب ش و آن ها را از م یریت کسبوکار منصرف کن  .با این تفاسدیر ،درک درسدت از
تأمین مالی جمعی و شناسایی عوامل تأثیرگاار بر آن برای سرمایهگااران و کسبوکارهایی
که نیازمن تأمین مالیان به چالش و مش لی بزرگ تب یل ش

است (.)Bannerman 2013

موضوعی که تقریباً همة فعاالن در کسبوکارهای نوپا با آن مواجه ان این است که بسیاری
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از روشهای سنتی همچنان در داخل کشور وجود دارد که با آن ها نمیتوان به تأمین مدالی
ادامه داد و موفق ش  .همچنین ،در حال حاضر صنعت ایران به دالیدل مختلد

بدا بحدران

رکود و بیکاری مواجه است و کسبوکارهای نوپا برای تأمین مالی از این مشد ل مسدتانا
نیستن  .موضو دیگری که میتوان به آن اشار کرد دشدواری جداب سدرمایهگداار بدرای
کسبوکارهای نوپا با روشهای سنتی است .بهکارگیری تأمین مالی جمعدی بدا روش هدای
درست ی ی از را های مه برای شرکتها و کسبوکارهای نوپا بده حسداب مدیآید کده
میتوان در تأمین مالی به آنها نیز کم
با توجه به این ه در ایران نزدی

کن .

به  17نو پلتفرم از سال  1392در حال فعالیت ان  ،که

هر روز بر تع اد پروژ ها و سرمایهگااران در این پلتفرمها افزود میشدود .و اگدر سدرمایه
گااران عواملی که باعث ایجاد تأمین مالی جمعی موفق میشود را شناسایی کنن میتوانن
سرمایه گااری مناسبی در صنعت داشته باشن  .و از ررفی ع م شناسدایی عوامدل موفدق و
تأثیرگاار در تأمین مالی جمعی باعث خواه ش که سدرمایه گدااران و همچندین سدرمایه
پایران ،ش ست در پروژ تأمین مالی جمعی را تجربه کنن
با توجه به اهمیت باالی تأمین مالی جمعی برای کسدبوکارهدای کارآفرینانده در جهدان و
انتظار رش این نو از کسبوکارها در ایران ،انجام دادن پژوهش در این زمینه بده بهتدر شد ن
عملیات تأمین مالی جمعی کم

شایانی میکن  .همچنین ،پژوهش حاضر نیدز درصد د یدافتن

م لی است که چه عواملی باعث تأثیرگااری بر موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی میشود
مباني نظری و پیشینة پژوهش
به دست آوردن تأمین مالی برای را ان ازی کسبوکار و توسعة آن هموار مسئلهای جد ّی
برای صاحبان بنگا های تولی ی بود است (کریمی و بوذرجهرمی  .)1393تدأمین مدالی بده
رور معمول با ه ف پشتیبانی از کسبوکارهای تجداری و همچندین بده جدای اسدتفاد از
وثیقههای پرریس

و به منظور کم

به کارآفرین برای را ان ازی کسبوکار مورد اسدتفاد

قرار میگیرد ( .)Allen et al. 2019به عبارت دیگر ،تهیة منابع مالی در جهت ت اوم فعالیدت
ی

کارآفرین از درون یا بیرون سازمان و به رر مختل

را تأمین مالی میگویند  .تدأمین
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مالی کسبوکارها برای ارتقای صدنعت در پدروژ هدایی کده هد ف آنهدا برردرف کدردن
مش الت اقتصادی کشور است ارزش زیادی دارد (.)Mazzucato & Semieniuk 2018
البته اش االتی بر تأمین مالی وارد ش

است .ماالً اگر تأمین مالی برای کسبوکارهدا از

دوستان و خانواد صورت گیرد ،مم ن است منابع مح ود باش  .اگر تأمین مالی از بان ها
باش  ،ام ان رد کردن پروژ بع از بحرانهای مالی بان ها دور از ذهن نیست .اگدر هد ف
در تأمین مالی از رریق فرشتگان کسبوکار باش  ،ام ان مح ود ش ن حیطدة مد یریتی در
کسددبوکددار وجددود دارد .تددأمین مددالی جمعددی بهتددرین فرصددت بددرای کارآفرینددان اسددت
( .)Lissowska 2018موضو انتخاب منابع مالی و توجیه انتخاب بهترین ساختار سرمایه در
شرای مختل

تجاری زمینه را برای بررسی نگرش م یریت در انتخاب و توزیدع مناسدب

منابع مالی در مباحث مالی گشود است (داغانی و هم اران .)1394
در رول دو دهة گاشته ،فناوری ارالعات 1به رور چشمگیری بر سازمانهدای تجداری
تأثیر گااشته است .این نو فناوری به کسبوکارهای ال ترونی دی ،از جملده تدأمین مدالی
جمعی ،2کم

شایانی کرد است ( .)Ryu & Kim 2016تأمین مالی جمعی نوعی از تدأمین

مالی است که به صورت فراخوان در بستر اینترنت صورت میگیرد و بر این واقعیت تأکی
دارد که مردم با تعامل در شب ة اجتماعی مق ار زیادی پول را جهت تأمین مالی پدروژ بده
وجود میآورن (.)Vismara 2019
زمانی که از اکوسیست تأمین مالی جمعی صحبت میشود نقش سه بازیگر در آن مطرح
است که فعالیت آنها باعث ایجاد جریان پول میشود ،کانون اصلی بازیگرانی که از آنها در
تأمین مالی جمعی یاد می شود صداحبان پدروژ و سدرمایه گداارانی هسدتن کده در بسدتر
مشترکی به نام پلتفرم تأمین مالی جمعی گرد ه میآین ).(Lehner & Harrer, 2018
تأمین مالی جمعی جایگزین مناسبی برای تأمین مالی ش

که سالها به صدورت سدنتی

برای کسبوکارها صورت میگرفت ( .)Vismara 2019تأمین مالی جمعی در پلتفدرمهدایی
صورت میگیرد که سرمایهگااران یا کارآفرینان متقاضی منابع مالی (صاحبان پدروژ ) را بده
1. information Technology
2. crowd funding
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ه مرتب میسازد و به صاحبان ای

اجاز میده ای شان را برای جمع گسترد ای ارائده

و از آنها درخواست منابع مالی کنن ( .)Cumming & Zhang 2018بر اسا

پیشبینیهدا،

در سال  2020حج بازار تأمین مالی جمعدی بده بدیش از  96میلیدارد دالر خواهد رسدی
(کاظمی و هم اران  .)1398با این آمار میزان کسبوکارهایی که خواهان استفاد از تدأمین
مالی جمعی هستن افزایش خواه یافدت ( .)Hurt 2015ید

تدأمین مدالی جمعدی موفدق

ررحی ابت اری است که به همة پول م نظر یا بیشتر از آن مق ار که بدرایش تدالش شد
میرس  .خیلی از ررحهای تأمین مالی جمعی با ش ست مواجده مدیشدون و فقد شدمار
ان کی از این پروژ ها به مق ار ه ف خود میرسن ( .)Mollick 2014از سوی دیگر ،ب ون
تأمین مالی کافی ،کسبوکارهای کوچ

هرگز به موفقیت نخواهن رسی  .استفاد از تأمین

مالی جمعی در بستر اینترنت به منزلة ی

کانال ج ی در دنیا این ام ان را فراه مدیکند

که تع اد بیشتری از سرمایهگااران و کارآفرینان برای پروژ ها در سراسر جهان بده صدورت
حرفهای و پای ار با ی دیگر ارتباط برقرار کنن (.)Bannerman 2013
سؤالی که مطرح میشود این است که بهراستی چه چیز به موفقیدت ید
مالی جمعی منجر مدیشدود .چند ین شداخ
سرمایهگاار مشخ

ش

ردرح تدأمین

تأثیرگداار بدر رفتدار تدأمین مدالی جمعدی

است که اهمیت دارن .

عوامل تأثیرگذار بر رفتار تأمین مالي جمعي
پاداش 82 :درص از جاب سرمایه برای پروژ ها از رریق پاداش صورت میگیرد .بنابراین
انتظار میرود پاداش عاملی مه برای سرمایهگااری در تأمین مالی جمعی به حسداب آید
( .)Schwienbacher & Larralde 2010این عامل اشار مدیکند کده کدارآفرین باید بدرای
تأمینکنن گان مالی ی
تخفی

یا ی

نمونة رایگان از محصول یا ام ان پدیشفدروش محصدول یدا ارائدة

نمونه ارائة خ مات را به صورت رایگدان در قبدال سدرمایهگدااری در نظدر

بگیرد (.)Ellman & Hurkens 2019
مقدار پول :ی ی از انگیز های مه برای شرکت در تأمین مالی جمعی مق ار پولی است که
میتوان به مشارکت سرمایهگاار منجر شود ( .)Kusumarani & Zo 2019اسد وینب ر و الرالد
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( )2010اعالم کردن کسبوکارهای کوچ

زمانی از تأمین مالی جمعی استفاد میکنن که بده

مبلغ کمی از سرمایه نیاز دارن  .ی ی از انگیز های سرمایهگااران در تأمین مالی جمعی دریافت
درص ی سود از پروژ هاست (.)Eisenmann et al. 2006
زمان :فرون  )2010) 1اعالم کرد تفاوت اصدلی در شدب ههدای تدأمین مدالی جمعدی و
پروژ های مالی سنتی این است که شب ههای تأمین مالی جمعی میتوانن جمعآوری پول و
اجرای پروژ را ه زمان انجام دهن  .اما پروژ های مالی سنتی نمیتوانن م ت زمان الزم را
برای جمعآوری پول و کسب بازد سود به ارال سرمایهگاار برسانن .
جغرافیا :رفتار سرمایهگااری را هویت جغرافیایی سرمایهگااران تعیین میکند (

Liang

 .)& Yuan 2016این یعنی سرمایهگااران ترجیح میدهن دور از شهر خود سدرمایهگدااری
ن نن  .آنها تمایل دارن چگونگی رش سرمایهگااریهای خود را در کسبوکدار مربورده
توس کارآفرینان ببینن (.)Belleflamme 2014
کیفیت پروژه :کیفیت پروژ دقدت و صدحت ارالعداتی از پدروژة پیشدنهادی را نشدان
میده که در اختیار سرمایهگاار قرار میگیرد و میزان قابل اعتماد بودن پروژ را برای وی
مشخ

میکن (.)Liang et al. 2019

مدل تأمین مالی جمعی :محققان چهار م ل را برای جمعآوری پول معرفدی مدیکنند :
مبتنی بر ه ایا ،پاداش ،سدهام ،وام .سدرمایهگدااران بدا سدرمایهگدااری روی پدروژ هدا بده
سودآوری مناسب و متفاوت دست پی ا میکنن  .انتخاب نو پروژ تأثیر بسزایی بدر میدزان
موفقیت ی

پروژ و تأمین مالی میگاارد (.)Kraus 2017

ارزشهای مشترک :اس وینب ر و الرالد ( )2010و هیند  2و هم دارانش ( )2019بدر
آن ان که تأمینکنن گان مالی اغلب منافع و احساساتی مشابه کارآفرینان در پروژ های تأمین
مالی جمعی دارن .
سن و جنسیت :ریو و کی ( )2016اعالم کردن عوامدل جمعیدتشدناختی ،مانند سدن و
1. Freund
2. Hinag
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جنسیت ،تأثیر مابتی بر سرمایهگاار در رفتار تأمین مالی جمعی میگاارد .همچنین محمد ی 1و
شفی ( )2018جنسیت را با م ل تأمین مالی جمعی در ارتباط دانسته و اعالم کرد اند انتخداب
نو تأمین مالی با جنسیت افراد در ارتباط است و بر انگیزة آنها تأثیر میگاارد.
با توجه به مطالعات انجامش

در زمینة عوامل تأثیرگاار بر موفقیت رفتدار تدأمین مدالی

جمعی ،به صورت خالصه ،در ج ول  1به برخی از آنها اشار ش

است.

جدول  .1خالصة پژوهشها در زمینة شناسایی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تأمین مالی جمعی

عنوان مقاله
اولویتبن ی عوامل مؤثر بر تأمین مالی
جمعی با استفاد از تحلیل سلسلهمراتبی
(مایلی )1393
تعیین فاکتورهای مؤثر بر سرمایهگااری
در ررحهای تأمین مالی جمعی (قربانی
کوتنایی)1394 ،
عوامل مؤثر بر موفقیت و پویایی تأمین
مالی جمعی ( Crosetto & Regner
)2014
عوامل موفقیت در پروژ های فناورانة
تأمین مالی جمعی ( Cordova et al.
)2015
بهبود روش تأمین مالی در م لهای
تأمین مالی جمعی مبتنی بر پلتفرمها
()Lee et al. 2016
رفتار اه ا در خیریههای آنالین کوچ
()Liu et al. 2017

عوامل تأثیرگذار
ریس  ،بازد مورد انتظار سیاستهای مالی ،سیاستهای پولی بان مرکزی،
سیاستهای نظارتی سازمان بور  ،وجود مح ودیتهای شرعی و قانونی
م ت زمان بازگشت ،ارزش مشترک بین کارآفرین و افراد ،مبلغ اولیه برای
سرمایهگااری ،میزان موفق آمیز بودن پروژ  ،میزان و نو پاداش ،اعتماد به
کارآفرین ،کیفیت ررح پروژ
عوامل مؤثر در موفق بودن پروژ های تأمین مالی جمعی و م اوم بودن آن تا اتمام
پروژ عبارتان از :دورة تأمین مالی و تبلیغات مؤثر برای پروژ از قبیل تع اد
کلمات ،تع اد وی ئوها ،تع اد تصاویر تبلیغات در اینترنت
عوامل موفقیت تأمین مالی جمعی که سرمایهگااران با مشاه ة سطح حمایت دیگر
سرمایهگااران در پلتفرم سرمایهگااری ترغیب به سرمایهگااری میشون و این
موضو باعث افزایش شانس موفقیت سرمایهگااری میشود.
کسب سود مالی و بازدهی پروژ جز موارد انگیزشی در انتخاب پروژ به حساب
میآی که در تأمین مالی جمعی تأثیر گاار است
ویژگیهایی مانن شهرت آغازگر ،محبوبیت پروژ  ،و کیفیت محتوای پروژ بر
رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.

روششناسي
این پژوهش از لحاظ روش کیفی و از لحاظ ه ف جزء پدژوهشهددای کدداربردی اسدت.
ابت ا عواملی که بر موفقیت ی

ررح تأمین مالی جمعی ،از نظر ید

سدرمایهگداار ،مدؤثر

است با توجه به مطالعات کتابخانهای و مرور پیشینة نظری و پیشینة تجربی شناسایی ش ن .
سﭙس ،این عوامل با استفاد از نظر خبرگان و با هدد ف بددومیسددازی بددازبینی شدد ن .
1. Mohammadi
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جهت شناسایی عوامل بیشتر مصاحبة نیمهساختاریافتهای رراحی و انجام ش  .جامعة آماری
در این پژوهش ،بدا توجده بدده قلمددرو موضددوعی ،خبرگدان تدأمین مدالی جمعدی خاندة
سرمایهگااری بودن و به دلیل تع اد ک افراد خبر از روش نمونهگیری ه فمن د قضداوتی
استفاد ش  .تع اد مصاحبههای انجامش

تا رسی ن به اشبا نظری با  15نفر محقق شد و

برای ارمینان از کفایت داد ها مصداحبههدا تدا نفر  20ادامدده پید ا کدرد .همچندین جهدت
تحلیل داد های جمعآوریش

از روش تحلیل محتوا استفاد ش .

در تحقیق کیفی ،اعتبار یا روایی همان معنای ضمنی اعتبار در تحقیق کمی را ن ارد و مقایسة
روایی معندادار نیست (فقیهی و علیزاد  .)1384روایدی داد هدای کیفدی از رریدق تعری

دقیق

جامعة آماری ،انتخداب درست نموندة پدژوهش ،و رراحدی پرسشهدای مصدداحبه برگرفتده از
پژوهشهای پیشین محقق ش  .همچنددین ،بددا نظرسددنجی از  4نفددر از اسددتادان دانشددگا روایددی
مصاحبه تأیی ش  .شاخ

ثبات سازگاری ،درک ،یا تفسیر ی

فرد دربارة ی

مدتن خداص را

ری زمان ان از میگیرد؛ درحالیکه پایدایی بدین دو ک گداار میدزان سدازگاری درک یدا معندای
مشترک متن را ان از میگیرد .پایایی بین دو ک گاار (ت رارپایری) به درجهای اشار میکن کده
دو یا چن ک گاار نتایج ی دیگر را ت رار میکنند (فقیهدی و علدیزاد  .)1384همچندین ،بدده
منظور تقویت پایایی پددددد دژوهش و به ح اقل رسان ن دی گا های پژوهشگر در تحلیل داد ها،
افزون بر یادداشتبرداری دقیق و ضب و ثبت دقیق گفتهها ،روش توافدددق درونموضدددوعی دو
ک گاار انتخاب ش  .ی

نفر دکتری م یریت کسب وکار و ی

نفر دکتری م یریت بازرگانی بدا

گرایش بازاریابی تقاضا ش تا در مقام ک گاار هم اری کنن  .سﭙس ،محققدان همدرا ک گدااران
هم ار  5مصاحبه را ک گااری کردن و درص توافق درونموضوعی ربق رابطة  1محاسبه ش .
()1
پایایی بین ک گااران برای مصاحبههای انجامش

در این تحقیق با اسدتفاد از رابطدة 1

برابر با  79درص است .با توجه به این ه این میزان از پایدایی بیشدتر از  70درصد اسدت،
قابلیت اعتماد ک گااریها تأیی ش .
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يافتههای پژوهش
توصیف جمعیتشناختي

بررسددی داد هددای پددژوهش بدده صددورت تحلیلددی ارائدده مددیشددود و خالص دة ویژگددیهددای
جمعیتشناختی بهدستآم حاکی از آن است که خبرگدان صدنعت تدأمین مدالی جمعدی در
پلتفرم خانة سرمایهگااری تحصدیالت بداال و مدرتب در ایدن حدوز دارند  .همچندین اندوا
روشهای تأمین مالی ،که مصاحبهشون گان از آنها استفاد کرد ان  ،نشاندهن ة آن است کده
با تأمین مالی جمعی آشنا و در این زمینه خبر و دارای دانش و تجربة کدافی هسدتن  .گفتندی
است افراد در این زمینه به بیش از ی

گزینه اشار کردن که در ج ول  2آم است.

جدول  .2نمای جمعیتشناختی
عامل

درصد

معیارها

فراوانی

مرد

12

80

زن

3

20

 30ـ 35

6

40

جنسیت

فراوانی

عامل

سمت

درصد

معیارها

فراوانی

پشتیبانی وب سایت

2

13

روابط عمومی

1

7

کارشناس تأمین مالی جمعی

8

53

معیار

 36ـ 40

6

40

مدیر اجرایی

1

7

 41ـ 51

2

13

بازاریابی و بازرگانی

2

13

 51به باال

1

7

سرمایة خطرپذیر

9

60

کارشناسیارشد

8

53

وام از مؤسسات

7

46

دکتری و باالتر

7

46

نحوه تأمین

قرض از نزدیکان

7

46

نرمافزار

2

13

مالی جمعی

فرشتگان کسبوکار

6

40

مدیریت منابع انسانی

1

7

پسانداز

9

60

رشته

مدیریت بازرگانی

8

53

فروش سهام

4

26

تحصیلی

سن

تحصیالت

مدیریت کارآفرینی

1

7

مدیریت کسبوکار

2

13

اقتصاد بینالملل

1

7

تأمین مالی جمعی

15

100

تحلیل يافتهها
تحلیل محتوا روشی است که ویژگیهای زبانی ی

متن گفته ش یا نوشته ش را بده ردور

واقع بینانه ،عینی و منظ نشان میده نیز دربار مسائل غیر زبانی همچون ویژگیهای فدردی
و اجتماعی گوین یا نویسن متن و نظرات و گرایشهای وی استنتاج مدینماید (قائد ی و
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گلشنی  .)1395پانزد نفر از افراد مصاحبهش در پاسخ به پرسشهدای مربدوط بده شناسدایی
عوامل تأثیرگاار بر موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی مصادیق فراوانددی بیددان کردندد  .ابتد ا،
مصاحبه ری تما های تلفنی ضب و نسخهبرداری شد و جهدت صدحهگدااری بدر داد هدا
سؤاالت تحلیل ش ن  .ردی فراین جمعآوری داد های مصاحبه ک های اولیه از عبدارات مهد
استخراج و در مرحلة بع کد ها پداالیش شد ن و مه ترین آنها بده عندوان کد های ثانویده
نامگااری و دستهبن ی ش ن  .سﭙس ،ک های ثانویه به مفهوم و مفهومها بده مقولدههدا وصدل
ش ن  .در ش ل  1به رور خالصه روش تحلیل و ک گااری مشاه میشود.

شکل .1تحلیل و روند کدگذاری دادهها

پاسخ سؤاالت مصاحبة خبرگان تأمین مالی جمعی در ج ول 3آم
نمونه ی

اسدت و بده عندوان

مورد از مصاحبه خبرگان ،انتخداب و در قالدب گدزار هدای کالمدی و سدﭙس در

ک های اولیه قرار گرفتهان .
جدول  .3کدگذاری اولیة عوامل تأثیرگذار بر رفتار تأمین مالی جمعی

کدهای اولیه

گزارههای کالمی
هر ان از افراد سن باالتر میرود تمایل افراد به سرمایهگااری برای آتیه بیشتر میشود
افراد با درآم باال با فراغ بال بیشتری در پروژ ها شرکت میکنن .
آقایان بیشتر تمایل دارن در تأمین مالی جمعی شرکت کنن  .چون نسدبت بده خدان هدا
سرمایة بیشتر و ریس پایری باالتری دارن  .خان ها بیشتر بده اهد ا و آقایدان بیشدتر بده
پاداش و سهام عالقه دارن .
هر چه افراد تحصیالت باالتر ،و تجربه زیاد و تخصد

بیشدتری داشدته باشدن بدرای

شرکت در پروژ های تأمین مالی جمعی تأثیر گاار است.
فرد متأهل بیشتر به دنبال سرمایهگااری و مشارکت در تأمین مالی جمعدی بدرای آیند ة
خانوادة خود است.
بیشتر سرمایهگااران در پروژة مربوط به خطة خود رغبت نشان میدهن  .ماالً کردهدا در
خطة کردزبان تمایل بیشتری به سرمایهگااری دارن .
باالی شهر ،پایین شهر ،و وسد شدهر زند گی کدردن باعدث تغییدر سدب زند گی و
سرمایهگااری میشود.
هر ان از ی پدروژ جداب سدرمایة بیشدتری داشدته باشد افدراد بیشدتری مایدل بده
سرمایهگااری میشون .

تأثیر سن بر تأمین مالی جمعی
تأثیر میزان درآم بر شرکت در پروژ ها
تأثیر جنسیت بر انتخاب م ل تأمین مالی
جمعی
تأثیرتحصیالت و تجربة بیشتر و تخص
باالتر بر شرکت در تأمین مالی جمعی
تأثیر وضعیت تأهل بر تمایل به شرکت در
پروژة تأمین مالی
تأثیر قومیت و نژاد سرمایهگااران در خطة
خودشان در تأمین مالی جمعی
تأثیر محل س ونت بر تمایل افراد بر تأمین مالی
جمعی
تأثیر ان ازة مبلغ جمعآوریش برای پروژ های
تأمین مالی جمعی
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ادامة جدول  .3کدگذاری اولیة عوامل تأثیرگذار بر رفتار تأمین مالی جمعی

گزارههای کالمی

کدهای اولیه

پروژ اگر کارشناسی ش باش و میزان مبلغ درخواستش با ارزش پروژ ه خدوانی
داشته باش  ،افراد بیشتر ترغیب به مشارکت میشون .

تأثیر مبلغ درخواستش برای پروژ در تأمین
مالی جمعی
تأثیر پاداش وع داد ش به مشارکتکنن گان
بر تمایل بیشتر آنها جهت مشارکت در تأمین
مالی جمعی

اگر پاداش منطقی باش و بتوان شد اقتصدادی مشدارکتکنند را برانگیزاند و باعدث
ترغیب به تأمین مالی جمعی شود ،تأثیرگاار است.
هر ان از م ت زمان ی پروژ برای سوددهی و جمعآوری مبلغ کمتر باش و زودتر به
نتیجه برس سرمایهگاار بیشتر ترغیب به سرمایهگااری میشود و صداحب پدروژ هد
زودتر و با انگیزة بیشتر کار را شرو میکن .
افراد سالیق و دالیل متفاوتی برای ورود به این نو م لها دارن  .مم دن اسدت هد ف
ی نفر کم باش و بخواه ب ون عوض در م ل خیریه شرکت کن  .نیز مم ن است
ی نفر به بازدهی سود ف ر کن و در سهام سرمایهگااری کن .
اگر پروژ بازدهی ن اشته باش  ،اصالً ه فی برای تأمین مالی وجود ن ارد؛ حتی در مد ل
اه ا .در م ل اه ا شای بتوان بازدهی را اینگونه تعری کرد که اگر مقاص خیرخواهانه
به بار بنشین و گرهی از کار افراد مورد نظر باز کن این ه نوعی بازدهی است.
محبوبیت پروژ مورد نظر با حوزة کاری و تخصصی سرمایهگاار بده ی د یگر نزدید
باشن سرمایهگاار بیشتر ترغیب میشود و انگیز پی ا میکن که در آن پروژ مشدارکت
کن .
اگر پاداش آن منطق را داشته باش که بتوان ش اقتصادی مشارکتکنن را برانگیزاند و
باعث ترغیب به سمت تأمین مالی جمعی شود ،تأثیرگاار است.
اگر سرمایهگاار در حوزة مربوره تخص داشته باش  ،حضور وی در ادامة پروژ بسیار
مؤثر است و میتوان با دادن ارالعات و بازخورد و تزریق مج د منابع مالی با کارآفرین
در ارتباط باش و بر موفقیت پروژ و رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگاار باش .
اگر افراد ب انن تا چه ان از در کسب و کار حمایت میشون و از کجا مورد ته ی قرار
می گیرن  .بهتر میتوانن تصمی گیری کنن و این امر باعث می شود تصمی گیری ی
فرد تحت شعا قرارگیرد فرد بای ب ان که چه کاری قانونی و چه کاری غیر قدانونی در
حوز فعالیت خود است .موضوعی به عندوان قدوانین در محدی تدأمین مدالی جمعدی
میتوان تأثیر گاار بسیاری داشته باش
ساختار سیاسی ی

کشور و آموزش دولت مردم را تشویق به انتخاب نوعی خداص از

سرمایهگااری میکن  .ماالً در کشوری که مردم به پسان از تشویق میشون مقولة تأمین
مالی جمعی بسیار کوچ

دی میشود.

اقتصاد در ایران بسیار ناپای ار و کشور دچار تورم و در تحری است و هر لحظده ارزش
پول تغییر میکن  .در چنین شرایطی افراد کمتر از تأمین مالی جمعی استفاد میکنن .
بای فرهن سازی صورت گیرد و موضو تأمین مالی جمعی روشن شود .یعنی تفاوت
آن با بان ها و بقیة موارد بیان و در جامعه شناخته شود.
موفقیت کی استارتر به سبب عوامل بینالمللی بود .کی اسدتارتر مدیتواند بدا همدة
کشورهای پیشرفته وارد هم اری شود و سرمایهگاار و سرمایهپایرهای بسیاری جداب
کن  .گسترة فعالیت کی استارتر به وسعت دنیاست .و در تعامل با دنیا موفق ش است

تأثیرم ت زمان اعالمش در پلتفرم برای پروژ
های تأمین مالی جمعی
تأثیر انوا م لهای تأمین مالی جمعی برای
انتخاب پروژ
تأثیر بازدهی مالی پروژة بر تمایل به تأمین مالی
جمعی
تأثیرمحبوبیت پروژ بر مشارکت بیشتر افراد در
تأمین مالی جمعی
تأثیر پاداش بر تمایل مشارکتکنن گان در
پروژ های تأمین مالی جمعی
تأثیر هم اری سرمایهگاار با نیت مشارکت در
ادامة پروژ تأمین مالی جمعی

تأثیر قوانین و رعایت آن در جامعه بر تأمین
مالی جمعی

تأثیر اجرای سیاستهای حاک و بها دادن
دولت در جامعه بر تأمین مالی جمعی
تأثیر رونق و رکود اقتصادی در جامعه بر تأمین
مالی جمعی
تأثیر انوا فرهن در جامعه بر تمایل به تأمین
مالی جمعی
تأثیر فضای بینالمللی در جامعة داخل کشور بر
تمایل در تأمین مالی جمعی
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ادامة جدول  .3کدگذاری اولیة عوامل تأثیرگذار بر رفتار تأمین مالی جمعی

کدهای اولیه

گزارههای کالمی

تأثیر اهمیت و اولویت پروژ بر مشارکت افراد
در پروژ تأمین مالی جمعی
تأثیر ارائه ارالعات مؤثر در مورد پروژ بر
کیفیت تأمین مالی جمعی

پروژ از جوانب مختل ؛ که کامالً به شخصیت

اولویت ی پروژ یعنی مه بودن ی
مشارکتکنن بستگی دارد.
آمار در پلتفرمهای جهانی نشان داد افرادی که برای کامل کردن پدروژة خدود از فدیل و
ع س و متن استفاد کرد ان نسبت به بقیه پروژ ها  35درص موفقتر عمل نمود ان
مطالعات ی پروژة ام انسنجی این ام ان را فراه میکن که نشدان دهد اگدر تدأمین
مالی جمعی صورت گیرد از چه روشی چه ان از سوددهی دارد .یعنی شدما مدیتوانید
سودآوری داشته باشی یا نمیتوانی .
اگر میخواهی ی سهام را ارائه کنی  ،بای روی آن ارزشگااری اولیه صورت گیرد که
بتوانی بر اسا استان اردها سرمایهگااری کنی  .ما گاهی در کسبوکارهای نوپای خود
در تأمین مالی جمعی این موضو را کمتر میبینی  .اگر استان اردسدازی در پلتفدرمهدای
تأمین مالی جمعی روی پروژ ها صدورت بگیدرد ،بسدیار تأثیرگداارتر اسدت .اگدر ایدن
موضوعات ه در ایران شفافسازی بشود تأثیرگااری اعتماد بیشتر میشود.
منظور ازحس عارفی در انتخاب پروژ ب ین معنا است که شخصی نسبت به ی پروژ
ابزار عالقه میکن و باعث میشود در رون پروژ حضور داشته باش یا موقع استفاد از
مزایای پروژ لات ببرد که این لاتبخش بودن باعث میشود فرد بدار دیگدر از تدأمین
مالی جمعی استفاد کن  .همة اینها در مجمو حس عارفی ایجاد میکن .
اگر تی و م ان پروژ از ه دور باشن همبستگی پروژ به هد مدیخدورد و بدازخورد
خوبی از پروژ مشاه نمیشود .معقول ه به نظر نمیرس که این نو قراردادهدا بده
وجود بیای .

تأثیرام انسنجی پروژ برای نشان دادن میزان
درآم در آین

تأثیر استان اردسازی پروژ بر تأمین مالی
جمعی

تأثیر حس خوب بر تمایل بیشتر جهت
مشارکت در تأمین مالی جمعی
تأثیر فاصلة تی اجرایی از پروژ بر تأمین مالی
جمعی

در ج ول های  4و  5و  6ک های ثانویه تب یل به مفهوم و مفهوم ها تب یل به مقوله هدا
جهت استخراج م ل ش ن  .یافتههای زیر جزء عوامل موفقیت در رفتار تأمین مالی جمعدی
به شمار میرون که باعث جلب نظر سرمایهگاار به پروژ ها

میشود.

جدول  .4کدگذاری دادههای عوامل جمعیتی تأثیرگذار بر موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی

کد ثانویه

مفهوم

مقوله

میزان سن بر تمایل سرمایهگاار به تأمین مالی جمعی اثرگاار است.
میزان تحصیالت باعث گرایش سرمایهگاار به تأمین مالی جمعی میشود.
مرد یا زن بودن در انتخاب م لهای تأمین مالی جمعی اثرگاار است.

ارالعات زن گینامهای

رشتة تحصیلی مرتب با پروژ بر تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.
وضعیت تأهل بر تمایل سرمایهگاار به تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.

وضعیت تأهل

درآم بیشتر منجر به مشارکت بیشتر در تأمین مالی جمعی میشود.

میزان درآم

قومیت و نژاد در خطة سرمایهگاار بر تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.
محل س ونت بر تمایل افراد به تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.

تمرکز جمعیتی

عوامل جمعیتی
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جدول .5کدگذاری دادههای عوامل محیطی تأثیرگذار بر موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی

کد ثانویه

مفهوم

ادامة هم اری سرمایهگاار با پروژ بر تمایل مشارکتکنن به رفتار تأمین مالی

ادامة هم اری سرمایهگاار با

جمعی تأثیرگاار است.

پروژ

مقوله

وجود قوانین و رعایت آن در جامعه بر رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.
اجرای سیاستهای حاک و بها دادن دولت در جامعه به نحو سرمایه گااری افراد
عوامل محیطی

بر تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.
رونق و رکود اقتصادی در جامعه بر رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.
انوا فرهن

محی کالن

در جامعه بر تمایل به رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.

فضای بین المللی بر تمایل در جامعه داخل کشور بر رفتار تأمین مالی جمعی
تأثیرگاار است
جدول  .6کدگذاری دادههای عوامل مؤثر پروژه در موفقیت تأمین مالی جمعی

کد ثانویه
تأثیرگااری ان ازة مبلغ جمعآوریش برای پروژ بر رفتار تأمین مالی جمعی
تأثیرگااری مبلغ درخواستش برای پروژ بر تأمین مالی جمعی

مفهوم

مقوله

حج سرمایهگااری

تأثیرگااری پاداش وع داد ش به سرمایهگااران بر تمایل بیشتر آنها جهت مشارکت
در تأمین مالی جمعی
تأثیرگااری م ت زمان اعالمش در پلتفرم بر تأمین مالی جمعی
تأثیرگااری انوا م لهای تأمین مالی جمعی در انتخاب سرمایهگاار بر روی پروژ
های تأمین مالی جمعی

انگیزشی بودن و
ارزش مورد انتظار در
پروژ

بازدهی مالی پروژ مورد انتظار بر تمایل افراد به تأمین مالی جمعی اثر گاار است
محبوبیتی که پروژ ایجاد میکن بر مشارکت بیشتر افراد تأثیرگاار است.

عوامل مربوط به

اولویت دار بودن و مه بودن پروژ برای افراد در تأمین مالی جمعی تأثیرگااراست.
حس خوب نسبت به پروژ بر تمایل بیشتر جهت مشارکت در تأمین مالی جمعی

ارزش عارفی پروژ

اثرگاار است.
کسب اعتماد اجتماعی ی

پروژ بر رفتار تأمین مالی جمعی تأثیر میگاارد.

ارائة ارالعات مؤثر در مورد پروژ بر کیفیت پروژ اثرگاار است.
شفافیت در هنگام ارائة پروژ بر تمایل به رفتار تأمین مالی جمعی اثر میگاارد.
تأثیرگااری فاصلة تی اجرایی از پروژ بر رفتار تأمین مالی جمعی
فاصلهای که سرمایهگاار از پروژ دارد بر تمایل به تأمین مالی جمعی اثرگاار است.
در م ل کسبوکار پروژ آین ة پروژ نمایان میشود.
تأثیر استان اردسازی پروژ بر تأمین مالی جمعی
ام انسنجی پروژ نشاندهن ة میزان درآم در آین است.

کیفیت پروژ
فاصلة جغرافیایی
ماهیت /سود و زیان
پروژ

پروژ
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نتیجه
تأمین مالی جمعی ی ی از روشهای مؤثر تأمین مالی بدرای کسدبوکارهاسدت .شناسدایی
عوامل تأثیرگاار بر رفتار تأمین مالی جمعی از مسائل مهمی است که در این زمینه ضروری
است .سوال اصلی پژوهش پیش رو این است که «عوامل تأثیرگاار بر موفقیت رفتار تدأمین
مالی جمعی ک امان ؟»" که برای پاسخ دادن به این سؤال ،با استفاد از تحقیقات پیشین ،سه
عامل موثر بر پروژ  ،جمعیت شناختی و محیطی شناسایی ش ن  .در این بخش از پژوهش
سعی ش عواملی که در رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگاار شناخته ش

است تحلیل شدود.

همچنین هر یافته با استناد به تحقیقات گاشته و نظر مصاحبهشدون گان ،بده منزلدة نتیجده،
جهت تأیی یافتهها ارائه ش .
عوامل جمعیتشناختي تأثیرگذار بر موفقیت رفتار تأمین مالي جمعي

در این وجه از رفتار تأمین مالی جمعی تالش ش که عوامل جمعیتی مؤثر بر موفقیت رفتار
تأمین مدالی جمعدی مشدخ

شدود .ایدن مقولده خدود چهدار مفهدوم «عوامدل ارالعدات

زن گینامهای»« ،تمرکز جمعیتی»« ،میزان درآم »« ،وضعیت تأهل» را شامل می شود .مفهدوم
ارالعات زن گینامهای به عواملی مانن سن ،جنسدیت ،تحصدیالت ،میدزان درآمد  ،رشدتة
تحصیلی ،وضعیت تأهل ،قومیت ،محل س ونت تقسی می شود .رسی ن به سن بلوغ ف ری
و تصمی گیری برای آین

به منظور سرمایه گااری برای افراد بالغ امری ربیعی به حسداب

میآی ؛ بهخصوص اگر فرد متأهل باش تصمی جد ّیتدری بدرای خدود و خدانوادة خدود
میگیرد .همچنین در تحقیقات گاشته ریو و کی ( )2016عوامل جمعیتشناختی ،از جمله
سن و تحصیالت ،و محم ی و شفی ( )2018عامل جنسیت را مؤثر بر رفتدار تدأمین مدالی
جمعی معرفی کرد ان و از آنجا که تدأمین مدالی جمعدی دارای مد لهدای متفداوت اسدت
سرمایهگااران بر حسب جنسیت و تمایالت درونی تصدمی مدیگیرند کده در چده مد لی
شرکت کنن  .شرکت در هر م ل از تأمین مالی به میزان درآمد افدراد بسدتگی دارد .اصدوالً
افرادی که حاضر به شرکت در تأمین مالی جمعی میشون از میزان درآم متوس بده بداال
برخوردارن  .افرادی که حاضر به مشارکت میشون از جملة افرادی هستن که تحصدیالت
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باالیی به جهت آشنایی با فضای آی.تی و مسائل حقوقی در فضای اینترنت دارن  .همچنین
افرادی که در ی

محل مشخ

س ونت دارن یا قومیت و زبان و نژاد آنها مشترک است

بیشتر راغب میشون در پروژ و پلتفرم خاصی مشارکت کنند  .تمرکدز جمعیتدی ی دی از
عناصر مه ساختار جامعه است .تعیین جایگا منارق مختلد

در تقسدی کدار فضدایی در

سطح کشور اهمیت ویژ ای دارد .زیدرا میدزان ی ندواختی و تجدانس توزیدع فعالیدتهدای
اقتصادی بین منارق را مورد ارزیابی قرار میده ؛ روری کده ایدن ندو ارزیدابی در زمیندة
شناخت چگونگی ساختار صنعت و سیاستگااریها و این ه آیا توزیعی که از فعالیتهای
مختل

در منارق گوناگون و با ساختار جغرافیایی موجود وجود دارد مناسب است یا خیر

میتوان راهنمای سرمایهگااران در این زمینه باش .
عوامل مؤثر پروژه بر موفقیت رفتار تأمین مالي جمعي

مقولة عوامل مؤثر بر پروژ از  6مفهوم و  13ک ثانویه تش یل ش

است .منظور از عوامدل

تأثیرگاار بر پروژ عواملی است که برای پروژ جهت قرارگیری در پلتفدرم و موفقیدت آن
الزم ان  .ربق گفتة قربانی و هم ارانش ( )1393عواملی همچون میزان مبلغ جمعآوریش
روی نظر سایر سرمایهگاارها تأثیرگاار است .به گفتة ی ی از مصاحبهشدون گان «افدراد بده
صورت ناخودآگدا از هدوش جمعدی برخوردارند و مبلدغ درخواسدتشد
جمعآوریش

همدرا مبلدغ

میتوان بر نظر سایر مشارکتکنن گان تأثیرگاار باشد » .ربدق نظدر فروند

( )2010هر ان از م ت زمان مبلغ درخواستش

کوتا تر باش افدراد بیشدتری راغدب بده

مشارکت میشون  .زیرا میزان و م ت بازدهی پروژ برای سرمایهگاارها از موارد مهد بده
حساب میآی  .ربق نظر اس وینب ر و وال الر ( )2010مق ار پول اولیة مورد نیاز برای ررح
تأمین مالی جمعی فاکتوری مه برای سرمایهگدااری اسدت .تدأمینکنند گان مدالی مقدادیر
متفاوتی برای سرمایهگااری م نظر دارن که تأثیر آن را بر رفتار تأمین مالی جمعدی نشدان
میده و این موضو اشار به مفهدوم حجد سدرمایهگدااری دارد .مفهدوم بعد ی فاصدلة
جغرافیایی است که بر تأمین مالی جمعی تأثیرگاار اسدت .تحقیدق پدیش رو بدا تحقیقدات
پیشین ه خوانی دارد .ربق نظر مولی

( )2014سرمایهگااران ترجیح میدهن دور از شهر

368

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،19شمارة  ،2تابستان 1400

خود سرمایهگااری ن نن  .سرمایهگااران عالقه دارن چگونگی رش سرمایهگااری خود را
ببینن  .همچنین عاملی مانن میزان پاداش وع داد ش

از نزدی

از موارد انگیزشدی بدرای
بیشترین توجه

سرمایهگاارها به حساب میآی  .مصاحبه شون گان به پاداش وع داد ش

را نشان داد ان  .ربق نظر المان و هرکنس ( )2019و اسد وینب ر و الرالد ( )2010پداداش
اولین انگیزة تأمین مالی جمعی به حساب میآی  .نو م ل تدأمین مدالی جمعدی بدر رفتدار
تأمین مالی جمعی و نظر شرکتکنن گان تأثیر بسیار دارد .زیرا هر ی
رویههای خاص خود را دارن  .افراد بر اسا
ثبتنام میکنن  .کارو

از م لها اهد اف و

خواستههای خود در م لهدای مد نظرشدان

( )2017نو تأمین مالی جمعی را تدأثیر مابدت بدر موفقیدت ید

پروژ میدان  .همچنین ،این ه سرمایهگاارها در ک ام پروژ شرکت کنند بسدتگی دارد بده
کیفیت پروژ  ،مانن ارائة ارالعات و شدفافیت پدروژ  .ی دی از مصداحبهشدون گان دربدارة
کیفیت ی
کی

پروژ  ،که باعث جاب سرمایهگاار به پروژ میشود گفتده اسدت« :ربدق آمدار

استارتر ارائة نمونة اولیه از محصول بسیار تأثیرگاار است .ربق اعالم کی

استارتر .1

وی یو .2 ،اینفوگرافی  .3 ،ع دس .4 ،ارائدة مطالدب تأثیرگدااری خدود را دارند » کده بدا
تحقیقات کروستو و رگنر ( )2014ه خوانی دارد .کروستو و رگنر تبلیغات مؤثر را اینگونه
تعری

میکنن که تع اد کلمات ،تع اد وی ئوها ،تعد اد تصداویر تبلیغدات در اینترندت بدر

تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است و باعث اعتماد بیشتر و جلب توجه ی
ررحهای تدأمین مدالی جمعدی مدیشدود .ید

سرمایهگداار در

پدروژ از نظدر ارائدة مد ل کسدبوکدار و

ام انسنجی ای که ارائه میده میتوان نظر سرمایهگاار را جلب کند و بدر رفتدار تدأمین
مالی جمعی تأثیرگاار باش  .مفهوم بع ی در این مقوله اشار به ارزش عارفی پدروژ دارد.
گاهی پروژ ای در پلتفرمی ثبت میشود که مشارکتکنن

ب ان عالقهمن میشود یا نسدبت

به پروژ حس عارفی پی ا میکن  ،که پروژ و موضو آن در برای اودر اولویت مدیگیدرد.
ربق نظر هین

و هم ارانش ( )2019آخرین ساز به ارزشهای عارفی پروژ اشدار دارد.

منظور از ارزشهای عارفی ی

پروژ مجموعه عوارفی است که فرد به ید

پدروژ دارد.
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هین

و هم ارانش ( )2019در پژوهش خود به این عامل اشدار کدرد و بده تدأثیر آن در

تأمین مالی جمعی اذعان داشتهان و به رابطة معناداری اشار کرد ان .
عوامل محیطي تأثیرگذار بر موفقیت رفتار تأمین مالي جمعي

آخرین ساز به عوامل محیطی تأثیرگاار بر تأمین مالی جمعی اشار دارد که از دو مفهوم و
 6ک ثانویه ایجاد گردی

است که این مفهومها و ک ها ایجاد  ،از جمله مواردی هستن که

از محی بر تأمین مالی جمعی تأثیر میگاارن  .از عوامل کالن محیطی تأثیرگاار میتوان به
قوانین ،سیاست و دولت ،اقتصاد ،جنبههای فرهنگی ،جنبههای فناورانه ،و محدی فناورانده
اشار کرد که هر ی

به سه خود میتوانن بر رفتار تأمین مالی جمعدی تأثیرگداار باشدن .

انتخاب و تمایل سرمایهگاار به عوامل محیطی بستگی فراوان دارد .وجود قوانین در تدأمین
مالی جمعی میتوان بر رون هر چه بهتر این اکوسیست تأثیر مابت بگاارد .به همان ان از
بها دادن دولت به کسبوکارهای نوپا و ریس پایر کردن مدردم و سدرمایهگدااران جهدت
مشارکت در تأمین مالی جمعی و دور کردن مردم از سﭙرد های بان ی باعث میشدود افدراد
به سمت تأمین مالی جمعی گرایش پی ا کنن  .در این زمینه سیاست و اقتصاد را نمدیتدوان
بیتأثیر دانست .مایلی ( )1393به تأثیرگااری سیاست و اقتصاد در تأمین مالی جمعی اشار
کرد است .وجود فرهن

نهتنها برای تأمین مالی جمعی بل ه برای هر نو ت نولدوژی کده

به جامعه وارد میشود الزم و ضروری است .استفادة درست از فنداوری تدأثیر بسدیاری بدر
جامعه و صنعت مربوره میگاارد.
م ل  1را میتوان برای بدازیگران تدأمین مدالی جمعدی ،بدهخصدوص سدرمایهگدااران،
تأثیرگاار دانست که اشار به سه عامل مؤثر در این حوز دارد .در ایدن مد ل بده مقولده و
مفهومهای استخراجش

از ج ولهای  4و 5و  6اشار ش

است.
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مدل  .1عوامل تأثیرگذار بر موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی

پیشنهادها و محدوديتهای پژوهش
نتایج پژوهش حاضر از چن نظر میتواند مدورد اسدتفادة پلتفدرم خاندة سدرمایهگدااری و
کسبوکارها در حوزة تأمین مالی جمعی قرار گیرد .ربق نتایج بهدستآم
 45سال تمایل بیشتری به سرمایهگااری و ریس

ردة سنی  25تا

دارن  .پلتفرم خانة سرمایهگدااری بدرای

جاب از مشارکتکنن گانی که دارای ردة سدنی  25تدا  45هسدتن دعدوت کند  .همچندین
جنسیت بر م لهای تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است .مردها به م لهایی مانند پداداش و
سددهام تمایددل بیشددتری دارند و زنهددا بدده مد لهددایی مانند اهد ا و پدداداش .بهتددر اسددت
سرمایهگااران سعی کنن در پروژ های تأمین مالی جمعی ،که در منارق نزدید

بده پدروژ

هستن  ،به سرمایهگااری بﭙردازن یا پلتفرمهای تأمین مدالی جمعدی بدرای موفقیدت بیشدتر
پروژ ها در منارق خاص هر شهر یا استان ،که قومیدت و زبدان و ندژاد مشدترک دارند  ،از
سرمایهگااران همان منطقه دعوت به هم اری کنن  .زیرا نتایج حاکی از آن است کده عدر
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به قومیت و نژاد و همچنین حوزة تخصصی برای سرمایهگدااران امدری بسدیار مهد تلقدی
میشود .همچنین ،به جهت موفقیت بیشتر پروژ های تخصصی از سرمایهگاارانی که در آن
زمینه مهارت دارن دعوت به عمل آی  .همچنین تمرکز بیشتر بر مبلغ سرمایهگدااری بدرای
پروژ ها ضروری است .زیرا سرمایهگااریهای ناموفق مبالغ بیشتری را درخواست کرد ان
و برای جلوگیری از این مش ل الزم است پلتفرم تمرکدز بیشدتری بدر مبدالغ پیشدنهادی از
سوی کارآفرینان داشته باش و آنها را مورد بررسی قرار دهد  .بندابراین ،بدرای سدنجش و
ارزیابی و راستآزمایی برخی از پروژ ها پیشنهاد مدیشدود بدا ایجداد هدوش مصدنوعی در
پلتفرم خانة سرمایهگااری از این ام دان اسدتفاد شدود .موضدو بعد ی کده پلتفدرم خاندة
سرمایهگااری و سرمایهگااران در محی کالن بای به آن توجه کنن تدأثیر گدااری دولدت،
قوانین ،سیاست ،و اقتصاد کشور بر تأمین مالی جمعدی اسدت .رفتدار هدر ارگدان دولتدی و
بینالمللی بر کسبوکارها ،به خصوص در زمینة تأمین مالی جمعی ،تدأثیر مدیگداارد .ایدن
تغییرات محیطی که بر پلتفرمها و کارآفرین تأثیرگاار است ربیعتاً بر سرمایهگداار هد اثدر
خواه گااشت .زیرا تحقیقات نشدان داد هدر اند از دولدت و سیاسدت ید

کشدور بده

کسبوکارهای نوپا در حوزة فناوری بیشتر توجه و با آنها هم اری کن آن کسدبوکارهدا
موفقتر عمل می کنن و بهتر میتوانن تأمین مالی جمعی را به افراد معرفی و سرمایهگااران
بیشتری را وارد این حوز کنن .
در این پژوهش از رریق تحلیل محتدوا مفداهیمی همچدون تحصدیالت ،میدزان درآمد ،
وضعیت تأهل ،قومیت ،محدل سد ونت ،بدازدهی پدروژ  ،حدس خدوب بده پدروژ  ،مد ل
کسبوکار ،استان اردسازی ،ام انسنجی ،محی پلتفرم ،محی فناورانده ،قدوانین ،سیاسدت،
اقتصاد ،فرهن  ،دولت ،اکوسیست به منزلة عوامل تأثیرگاار شناسدایی شد کده تأیی کنند ة
یافتههای پژوهشهای مشابه در این زمینه است .همچندین از ندوآوریهدای ایدن پدژوهش
میتوان به پلتفرم خانة سرمایهگااری اشار کرد که برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت.
خانة سرمایهگااری از سال  1397فعالیت خود را شرو کرد و با انواعی از م لهای تدأمین
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مالی جمعی توانست پروژ های موفق و قابل تدوجهی را در پلتفدرم ثبدت کند  .از ایدن رو،
خبرگان خانة سرمایهگااری از تجربه و دانش فراوانی جهت مصاحبه برخوردارن .
بهرغ نقش این پژوهش در شناسایی عوامل تأثیرگاار بر رفتار تأمین مدالی جمعدی ،بر
نتایج آن از برخی جهددات محدد ودیتهددایی وارد است .بخشی از مح ودیتهای پژوهش
حاضر به روششناسی آن مربوط میشود .در این خصدوص ،محد ودیتهددایی را میتوان
برشمرد .در پژوهش پیش رو سعی ش همة عواملی که به تأثیرگااری بدر موفقیدت تدأمین
مالی جمعی منجر میشود از رریق روش کیفی و با مصاحبه ارزیابی شود .بنابراین ،پیشنهاد
میشود درآین

از روش پرسشنامه وتوزیع آن در بین تع اد بیشدتری از خبرگدان اسدتفاد

شود .ونتایج آن را با پژوهش پیش را مورد بررسی قرار گیرد .بررسی عوامل بازدارند ای
که باعث ش ست ی

ررح تأمین مالی جمعی شود میتوان بده شدناخت هدر چده بیشدتر

عوامل تأثیرگاار بر موفقیدت در ایدن حدوز بینجامد  .بدر ایدن اسدا
درتحقیقات آتی عوامل بازدارن  ،که به ضع

پیشدنهاد مدیشدود

تأمین مالی جمعدی منجدر مدیشدود ،مدورد

شناسایی قرار گیرن  .همچنین پیشنهاد میشود موضو پژوهش پیش رو با مدورد مطالعداتی
دیگر (انوا پلتفرمهای فعال در ایران و جهدان) مدورد بررسدی قدرار گیدرد .نیدز بده دلیدل
مح ودیتهای موجود ام ان بررسی کمّی یافتههای این پژوهش جهت اعتباردهی بیشتر به
یافتهها نبود .بنابراین ،به تطبیق یافتههای کیفی با پیشینة نظری پژوهش بسن

ش  .پیشدنهاد

میشود پژوهشگران عالقهمن به صورت مجزا به بررسی این مه در قالب اسدتراتژیهدای
پژوهش کمّی بﭙردازن  .امی است پژوهشهای آتی در حوزة عوامل تأثیرگاار بدر موفقیدت
رفتار تأمین مالی جمعی بتوانند بدا غلبده بدر ایددن مح ودیتها از نقاط کور پ ی
کنن و فه جامعتری به دست آورن .

احتراز
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