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شناسایی و دستهبندی ذهنیت سپردهگذاران بانکی
جهت جمعسپاری مالی در شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان به روش کیو
محمدمهدی پورسعید  -1سید امین هاشمی
محمدعلی فرقانی – 3محبوبه برزگرپور
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 .1استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .4کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ دریافت1398/2/24 :
تاریخ پذیرش1398/5/28 :
چکیده
تامین سرمایه همواره یکی از چالشهاي اساسی کارآفرینان بودهاست و جمعسپاري مالی میتواند راهی موثر براي
تامین سرمایه مورد نیاز شرکتهاي نوپا باشد .در کشور ما یکی از منابع مالی غنی سپردههاي بانکی است که میتواند در
گسترش کارآفرینی و تامین مالی مورداستفاده قرار بگیرد .هدف اصلی این پژوهش شناسایی و دستهبندي ذهنیت
سپردهگذاران بانکی براي جمعسپاري مالی در شرکتهاي استارتآپی و دانشبنیان است .پژوهش حاضر از نظر هدف
کاربردي و از نظر روش توصیفی و از جهت جمعآوري دادهها از نوع روش کیو جامعه آماري  20نفر از سپردهگذاران
شعب بانک ملی ایران در شهر کرمان که حداقل مبلغ  50میلیون تومان را بیش از یک سال سپردهگذاري کردهاند و روش
انتخاب نمونه خوشهاي تصادفی میباشد .روش هاي تحلیل داده ها براساس آرایه هاي عاملی با استفاده از نرم افزار
 SPSS24میباشد .نتایج نشان میدهدکه گروه اول ،انگیزه کافی براي مشارکت در جمعسپاري مالی را دارند وگروه
سوم ،به کمکهاي معنوي و خیرخواهانه مایل هستند.
واژههای کلیدی :جمعسپاريمالی ،ذهنیت سپردهگذار ،سپردهگذار ،روش کیو

 نویسندة مسئول:

Email: poursaeed@uk.ac.ir
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مقدمه
از منظر اقتصاد کالن ،رشد شرکتهاي دانشبنیان و استارتآپها نقش تعیینکننددهاي در
مقولههایی مانند اشتغال ،رشد اقتصادي و ایجاد بازارهاي رقابتی دارد؛ به نوعی که عامل اصدلی
افزایش نرخ اشتغال در جامعه و افزایش سطح تقاضا براي سایر بخشهداي اقتصدادي بدوده و بدا
ظهور شرکتهاي جدید و رشد آنها در بازار ،بازارهاي تدکقطبی و چنددقطبی بده بازارهدایی
رقابتی تبدیل خواهندشدد کده خدود در توسدعه کشدورها مدثثر هسدتند(2007

 .)Carrizosa,ایدن

شرکتها که منبع اصلی نوآوري هستند در تأمین مدالی و افدزایش سدرمایه مشدکالت متعدددي
دارند .تأمین مالی به دو دستهي کلی سنتی و جایگزین تقسیم میشود .راهکار نخست ،به تأمین
وجوه از سیستم بانکی و بورس اشاره دارد و راهکار دوم ،اشاره به هرگونه کانال و ابدزار مدالی
دارد که خارج از سیستم مالی سنتی(بانکها و بازارهاي سرمایهي تحت نظارت) پدید آمدهاند.
تمرکز تحقیق حاضر ،بر بخشی از حوزهي گستردهي تأمین مالی است که از آن با عنوان تدأمین
مالی جدایگزین1یداد میشدود(پاکیزه .)1395 ،تدأمین مدالی جدایگزین ،اغلدب منبدع اصدلی بدراي
شدرکتهایی اسددت کدده در حددال رشددد سددریع میباشدند(& Evans, 2012

 .)Allenو از میددان

روشهاي مختلف ،تمرکز این تحقیق بر روي جمعسپاري مالی است .این پارادایم جدید که بر
اساس مشارکت در چارچوب خردجمعی شکل گرفتده بده عندوان مددل کسدب وکدار در حدال
ظهور جدیدي شناخته شده است که با استفاده از غیرحرفهايها در کنار حرفهايها ،تالش دارد
تا با صرف زمان و هزینه کمتر در راستاي اجراي وظایف در پیشبرد بهتدر اهدداف گدام بدردارد.
باتوجه به نکات بیانشده فوق ،درعمل در بیشتر کسبوکارها تدأمین مدالی خدارجی از طریدق
سددهام توسدد فرشددتگان سددرمایهگذاري2صددورت میگیددرد ،و ایددن نددوع تددامین مددالی بددراي
کسبوکارها محدودیت ایجاد میکند؛ چراکه سدرمای گردآوريشدده از طریدق سدهام ،بدراي
شرکت شرکایی جدید بده همدراه دارد و بده ازاي وجدوه تهیهشدده در مالکیدت شدرکت سدهیم

1. Alternative finance
2. Investment angels
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میشددوند .در حددالی کدده در جمعسددپاري مددالی میتددوان منددابع مددالی را در ازاي محصددول
پیشفروششده و نه تخصیص سهام بده سدرمایهگذاران ،جدذب کدرد .بدا توجده بده چالشهداي
روزافزون مهم و پیچیده ،که شدرکتها بایدد بده دنبدال روشهداي جدایگزین بدراي مددیریت و
حمایت از فعالیتهاي خود باشند()George et al, 2016؛ یکی از منابع غنی براي اختصاصدادن
به این بخش سرمایههاي خرد و سپردههاي بانکی مردم اسدت کده بهتدرین شدیوه جدذب آن در
کشددورهاي پیشددرفته جمعسددپاري مددالی میباشددد .از آنجددا کدده یکددی از مسددا ل و مشددکالت
استارتآپها و شرکتهاي دانشبنیان تامین مدالی اسدت و باندک مرکدزي بدا انتشدار ترازنامده
بانکها و موسسات اعتباري در دو ماهه ابتدایی سال جاري اعالم کرد سپردههاي جذبشده از
بخشهاي غیردولتی بیش از  ۷۷0هزار میلیاردتومان بوده که نسبت به اردیبهشت ماه سال پدیش
 24درصد رشد داشته است .و همچنین ،سپردهگذاران بدانکی میتوانندد بدهطورخاص ایددههاي
استارتآپی را به منزل مقصود برسانند .باتوجهبه حجدم بدایي سدپردههاي بدانکی کده میتواندد
یکی از منابع اصلی تامین مالی در شرکتهاي دانشبنیان و اسدتارتآپی باشدد ،جدذب سدرمای
سپردهگذاران بانکی ،در جهت رونق تولید و راهانددازي شدرکتهاي نوپدل کده بده حدداقل 50
میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارند ،در ایدن بخدش ضدرورت دارد .امدروزه نگدرش و ذهنیدت
سپردهگذاران در فعالیتهاي استارتآپی کمتر از زمینههاي دیگر مورد توجه قرار گرفتهاسدت.
بنابراین ،اولین گام بررسی ذهنیت و عقایدد سدپردهگذاران بدانکی اسدت تدا بدا انتخداب بهتدرین
الگدوي ذهندی بتددوان بده راهکارهدایی مددوثر بدراي مشدارکت و تددامین سدرمایه اسددتارتآپها و
شرکتهاي دانشبنیان دست پیدا کرد .با توجه به نکاتی که گفته شد ،آنچه که حدا ز اهمیدت
میباشد و تحقیق حاضر به دنبال آن است ،شناسایی و دستهبنديِ ذهنیدت سدپردهگذاران بدانکی
جهددت مشددارکت در جمعسددپاري مددالی در شددرکتهاي دانشبنیددان و اسددتارتآپی اسددت تددا
راهحلهاي جذب سرمایه بهتر آشکار شود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بانکها به عنوان یکی از واسطههاي مالی میتوانند باعد
عملکرد بهتر نظامهاي مالی شوند .این مهم میتواند باع

کداهش محددودیتهاي مدالی و

افدزایش سدرمایهگذاريها و تشدکیل
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سرمایه شرکتها شود .میزان سدرمایهگذاري بدومی کشدورها بدا نظامهداي مدالی توسدعهیافته ،از
جمله بانکها ارتباط معناداري دارد و به بهبود تولید ناخالص داخلی کمک میکند .البته سطح
توسعهیافتگی آنها است که با سرمایهگذاري ارتباط دارد ،نه ندوع آنهدا(.)Ndikumana, 2005
اخیرا شرکتهاي سنتی ،به ویژه بانکها ،در کشورهاي پیشدرفته پلتفرمهداي جمعسدپاري مدالی
شخصیِ خود را راهاندازي کردهاند و از آن استفاده میکنند(.) Fehrera and Nenonena, 2019

اورادانین ،میسلی ،پیزندی و پاراسدورامان( )20111جمعسدپاري مدالی را بده عندوان یدک پدیدده و
فراخوان عمومی از طریق اینترنت براي تالش جمعی جهتِ سرمایهگذاري و پشتیبانی از افراد یا
سازمان هاي دیگر ،تعریف میکنند .پروژههاي گوناگون ،از پروژههاي کارآفرینی تا فرهنگدی
یددا اجتمدداعی ،کدده بدده طددور طبیعددی در ابعدداد و اندددازه متفدداوت میباشددند ،میتواننددد از طریددق
جمعسپاري مالی تامین شوند( .)Roma et al, 2017یکی از انواع جمعسپاري ،جمعسپاري مدالی
نام دارد .در جمعسپاري مالی میتوان از مخاطبان انبوه در تأمین مالی پروژههداي گونداگون نیدز
بهرهبرد ( .)Braet et al, 2015امدا مالیدک )2014(2معتقدد اسدت ،بدراي بررسدی آکادمیدک ایدن
پدیده در زمینه کارآفرینی بهتر است جمعسپاري مالی را به عنوان تالشهاي فدردي و گروهدی
کارآفرینان(گروههاي فرهنگی ،اجتماعی و انتفاعی) ،به منظدور تدامین مندابع یزم بدراي کسدب
وکارهاي خود با استفاده از مشارکت نسبتا کوچک گروه نسبتا بزرگی از افراد تعریف کرد که
از اینترنت بدون واسطههاي مالی استاندارد ،استفاده میکنند .جمعسپاري مالی به عنوان ابدزاري
جدید و قدرتمند در دسدتِ کارآفریندان ،میتواندد بده گسدترش مرزهداي نظریدههاي موجدود و
توسعهي مفاهیم جدید کمک کند ( .)Block et al, 2018رشد عالقه بده جمعسدپاري مدالی بدین
فعالین ،سیاستگذاران ،رسانهها و محققان رو به افزایش است .موفقیت جمعسپاري مالی اغلب
وابسته به تمایل افراد غریبه به حمایت از افراد ناآشناي دیگر بده علدل ،محصدویت یدا خددماتی
است که هنوز ایجاد نشدهاند و نظارت و کنترل بر روي آنها کم است ،میباشد .سرمایهگذاران
بنددا بدده انگیزههدداي متفدداوتی در جمعسددپاري شددرکت میکننددد(

& Lipusch; Bretschneider

1. Ordanini, Miceli, Pizzetti & Parasuraman
2. Mollick
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 .)Leimeister, 2016تحقیقات نشان میدهد مشارکت در جمعسپاري صرفا به علت مندافع مدالی
صورت نمیگیرد وجوهی که از طریق جمعسپاري مالی بهدست میآیند؛ شامل :اهداء ،قدر،،
(وام) ،پاداش و مشارکت (2013

 .)InfoDev,بااینوجود ،جمعسپاري مالی به عندوان یدک منبدع

مشترک مالی براي پروژههاي کارآفرینی (و دیگدر) پروژوههداي در جسدتجويِ سدرمایه تبددیل
شده است (.)Sorenson et al, 2016
کالیددک و موساکاوسددکی( ،)20161جهتگیريهدداي باثبات(پایدددار) کارآفرینددان ،خالقیددت
بهکارگرفته شده در پروژه و تایید توس اشخاص ثال

را عامل موفقیت جمعآوري سدرمایه از

طریق جمعسپاري مالی میدانند .در پژوهشی موافق با این پدژوهش ،دیدوی ،،میلسدکی ،وب و
کددومبز( ،)201۷2خالقیددت بهکارگرفتدده شددده در محصددویت و درک سددرمایهگذاران از ایددن
خالقیت را عامل موفقیت جوینددگان سدرمایه در پروژههداي جمعسدپاري مدالی ذکدر میکنندد.
گربر و هو ،)2013(3در پژوهشی با هدف" بررسی عوامل انگیزانندده و بازدارندده مشدارکت در
تامین مالی" ،مصاحبههاي نیمهساختاریافته با  83نفر از مشارکتکنندگان ،اعم از جوینددگان و
تامینکنندگان سرمایه در سه پلتفرم جمعسپاري مالی انجام دادند .نتایج پژوهش آنها در مدورد
عوامل انگیزاننده جویندگان سرمایه اینگونه بیان شدد :جمدعآوري سدرمایه ،گسدترش آگداهی
نسبت به کار فرد کارآفرین ،ایجاد ارتباطات ،به دستآوردن تایید دیگران ،حفظ و نگهدداري
کنتددرل پددروژه و یددادگیري مهارتهدداي جدیددد تددامین مددالی .در حددوزه جمعسددپاري مددالی،
پژوهشهاي داخلی عمدتا متمرکز بدر سدرمایهگذاري خطرپدذیر بوده(چیتسدازان ،کدولجی و
باقري1398 ،؛ افشارپور ،عساکره و زرنددي )1394 ،و در زمینده شناسدایی و دسدتهبندي ذهنیدت
سپردهگذران بانکی پژوهشهاي اندکی در ایران انجام گرفته است .در ادامه به بررسی اجمدالی
برخی از این پژوهشها پرداخته میشود .افشارپور و همکاران ( ،)1394در پژوهشی بدا عندوان"
نقددش سددرمایهگذاري جمعددی در تددامین سددرمایه کارآفرینددان نوپددا" ،بدده شناسددایی انگیزههدداي

1. Calic & Mosakowski
2. Davis, Hmielesk, Webb & Coombs
3. Gerber & Hui
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مشددارکتکنندگان از شددرکت در پروژههدداي تددامین مددالی جمعددی در پلتفرمهدداي برتددر جهددان
پرداختند .دادههاي پژوهش آنها بدا بررسدی اطالعدات  100پلتفدرم برتدر جمعسدپاري مدالی در
سطح جهان گردآوري شد .یافتههاي این پژوهش نشان داد 36 :درصد از افراد با انگیزه اهدداء،
 25درصد با انگیدزه خریدد سدهام 21 ،درصدد بدا انگیدزه پداداش و  16درصدد بدا انگیدزه وام در
پروژههاي جمعسپاري مالی مشارکت کردهاند .در پژوهش دیگدر بدا عندوان" شناسدایی عوامدل
پیشبرنده استفاده از جمعسپاري مالی توس کارآفرینان" کده توسد چیتسدازان و همکداران
( )1398انجام شد ،پ ،از بررسی عوامل پیشبرنده ،عوامل مرتب با جویندگان سرمایه ،عوامل
مرتب با تامینکنندگان سرمایه ،عوامل مرتب با پلتفرم ،عوامل مرتب با پدروژه و ایدده ،عوامدل
مرتب با روش جمعسپاري مالی و عوامل مرتب با محی و زمینه مدورد شناسدایی قدرار گرفدت.
هریک از این محورها خود شامل مقویت و زیرمقویتی هستند کده در ایدن پدژوهش بده آنهدا
پرداخته شده است .نددافی و احمدوندد ( )1396پژوهشدی بدا عندوان" شناسدایی و اولویتبنددي
پیشرانهاي توسع کسبوکارهاي نوپا(استارتآپها) با استفاده از روشناسی کیو" انجام دادند
و نتدددایج حاصدددل از امتیازهددداي استانداردشددددة آرایدددههاي عددداملی نشدددان داد کددده دیددددگاه
شرکتکنندگان به دو الگوي متفاوت قابل تفکیک است .با توجه به هدف پژوهش حاضر ،در
الگددوي دوم حمایددت از ظرفیتهدداي بددالقوه ،تددامین امنیددت سددرمایهگذاري و فرهنگسددازي
کارگروهی در کسبوکارهاي نوپا موردنظر است .که میتواند استفاده از سدپردههاي افدراد بده
کمک جمعسپاري مالی ندوعی حمایدت از ظرفیتهداي بدالقوه باشدد .مدوارد یادشدده کمتدر بده
شناسایی ذهنیت سپردهگذاران و تفاوتهاي آنها بایکدیگر توجه میکنند و بیشدتر بده تعریدف
جمعسددپاري و ارا دده مدددل معطوفانددد .ایددن درحددالی اسددت کدده توجدده بدده سددرمایه شخصددی
سپردهگذاران در بانک بسیار حا ز اهمیت میباشد .تحقیقات راجدع بده تدامین مدالی جمعدی در
شرکتهاي دانشبنیان و استارتاپی به نسبت پراکنده است.
روششناسی
پژوهش حاضدر از نظدر هددف کداربردي و از نظدر روش توصدیفی و از جهدت جمدعآوري
دادهها از نوع روش کیو است .بر همین اسداس از آنجدایی کده هددف از انجدامدادن پدژوهش
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حاضر ،شناسایی و دستهبندي ذهنیت سپردهگذاران بانکی جهت جمعسپاري مدالی میباشدد ،از
روش کیو استفادهشدهاست .بهطورکلی ،روش کیو برخالف روشهاي دیگدر بدر روي کثدرت
مشارکتکنند تاکید ندارد زیرا خدودِ مشدارکتکنندگان متغیدر محسدوب میشدوند و دراغلدب
پژوهشها با روش کیو تعداد گزیندهها  40و تعدداد مشدارکتکنندگان  20نفدر بدوده اسدت .در
پژوهش کیو ،پژوهشگر معموی نمونه افراد را از میان افرادي انتخاب میکند که ارتباط ویژهاي
با موضوع تحقیق دارند و یا عقاید ویژهاي دارند .مشارکتکنندگان این پدژوهش در دو مرحلده
عبارتاز :مرحله اول ،براي شناسدایی گویدههاي عداملی 5 ،نفدر از اسداتید و متخصصدین حدوزه
مدیریت که با موضوع جمعسپاري مالی آشدنایی داشدتند ،کمدک گرفتده میشدود و در مرحلده
دوم ،براي دستهبندي ذهنیت و عقاید سپردهگذاران ،فضاي گفتمان را  20نفدر از سدپردهگذاران
بانک ملی ایران در مناطق چهارگانه شهر کرمان کده بدیش از  50میلیدون تومدان سدپرده دارندد،
شکل میدهد .با استفاده از روش خوشدهاي تصدادفی سدپردهگذاران شدعب باندک ملدی منداطق
چهارگانددده شدددهرکرمان مدددورد بررسدددی قرارگرفتندددد ،از آنجدددا کددده در ایدددن روش متغیرهدددا
مشارکتکنندگان میباشند ،بنابراین افراد با رده سدنی  30-50سدال کده قددرت ریسدکپذیري
بایتري دارند و همچنین بهطور متوس زن و مرد و از همه مقاطع تحصیلی انتخاب شددهاند .بدا
توجه به هدف پژوهش که بررسی ذهنیت و عقاید سپردهگذاران بدانکی در مدورد جمعسدپاري
مالی است ،بدون هیچ پیشفرضدی  40گزینده مسدتخرج از فضداي گفتمدان توسد خبرگدان بده
مشارکتکنندگان دادهشدهاست تا در جدول رتبهبندي کیو جایگزین نمایند .بنابراین تمایل هدر
شددرکتکننده بعددد از ربتهبندددي گزینددهها و زمانیکدده در الگددوي ذهندی خددود قددرار میگیرنددد،
مشخص میشود .در این پژوهش از فرآیند پنج مرحلهاي کیو ،بده شدر  )1گدردآوري فضداي
گفتمان(از طریق مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانهاي) )2 ،انتخداب نمونده معدرف فضداي
گفتمان(با استفاده از صاحبنظران سازمانی و اسداتید متخصدص حدوزه مددیریت) )3 ،انتخداب
مشارکتکنندگان (بهصورت هدفمند از سپردهگذاران بانکی با سپردة بدیش از  50میلیدون))4 ،
مرتبسازي کیو(توس مشارکتکنندگان با قرار دادن کارتها در جدداول کیدو) و  )5تحلیدل
دادهها (با استفاده از تحلیل عاملی) استفاده شده است .فضاي گفتمان پدژوهش حاضدر از مندابع
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گوناگونی جمعآوري شد و پ ،از ارزیابی و جمعبنددي فضداي گفتمدان ،از میدان  66عبدارت
کیدو ،در نهایدت  40نموندده عبدارت کیدو پدد ،از نظرسدنجی از خبرگدان انتخدداب شدد .طراحددی
کارتها ،هر گزینه استخراجشده از منابع و ادبیات تحقیق به عالوه فضاي گفتمدان بدا  5نفدر از
متخصصین حوزه مدیریت روي یک کارت تایپ شدهاسدت ،سدپ ،بده هدر کدارت شدمارهاي
اختصاص مییابد و از مشارکتکننده درخواست میشود که کارتها را در جددول رتبهبنددي
کیو جایگزین کند .هر یک از مشارکتکنندگان با استفاده از نرمافزار اسکن کیوآرکد1به فدرم
آنالین دسترسی پیدا کردهاند .در مصاحبه نیز از مشارکتکنندگان خواسته شد کارتهدا را در
جدول رتبهبندي کیو تخصیص دهند و در نهایت پیشنهادات و نظرات خود را نیز ارا ده نمایندد،
در مرحله بعد امتیازهاي تخصیصیافته توس

هر فرد مطابق دستورالعمل وارد نرمافزار SPSS24

شد و تحلیلهاي موردنظر انجام شد .بدراي سدنجش پایدایی پدژوهش از روش آلفداي کرونبداخ
استفاده شد .آلفاي کرونباخ پژوهش ( )0/914است که بیانگر سطح باییی از پایایی میباشد.

جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان -مرحله اول
مشارکتکننده

سن

تحصیالت

پست مشارکتکننده

سابقه شغلی

1

39

دکتري

عضو هیئت علمی

۷

2

6۷

دکتري

عضو هیئت علمی

18

3

۷0

دکتري

عضو هیئت علمی

29

4

59

دکتري

عضو هیئت علمی

30

5

28

دانشجو دکتري

دانشجو

2

1. QR Code
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یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی

فضاي گفتمان تحقیق حاضر در مرحله نخست جهت شناسایی گزینههاي کیو شدامل  5نفدر
از استادان حوزه مدیریت میباشدد .ویژگیهداي جمعیتشدناختی آنهدا در جددول  1گدزارش
میشود.
فضاي گفتمان در مرحله دوم براي دستهبندي ذهنیت سپردهگذاران شامل  20نفر اسدت کده
با موضوع ارتباط مستقیم دارند و ویژگیهاي جمعیتشناختی آنها در جدول( )2بیان میشود.

جدول  .2ویژگیهای مشارکتکنندگان پژوهش -مرحله دوم
فراوانی

درصد ()%

سال و مبلغ سپردهگذاری

ویژگیهای جمعیتشناختی

زن

10

50

بیش از1سال و  50میلیون

مرد

10

50

بیش از 2سال و  50میلیون

 30-40سال

10

50

بیش از3سال و  50میلیون

40-50سال

10

50

بیش از5سال و  50میلیون

دیپلم

5

25

بیش از1سال و  50میلیون

لیسان،

10

5

بیش از2سال و  50میلیون

فوقلیسان،

3

15

بیش از1سال و  50میلیون

دکتري

2

10

بیش از1سال و  50میلیون

جنسیت
سن

تحصیالت

ب) تشکیل دستة کیو و مراحل مرتبسازی

در جدول ( )3موضوعات اصلی در فضاي گفتمان و ادبیات تحقیق شناسایی شدهاند.
ج) تحلیل عاملی کیو

جهت انجام تحلیل عاملی از ماتری ،همبستگی که روشی مرسوم و معمول است ،استفاده
شد .عاملها به روش واریماک ،که نوعی چرخش متعامد است ،چرخش یافتند .اعداد
استخراج شده از تحلیل عاملی کیو به روش مثلفههاي اصلی هستند.

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،12شمارة  ،1تابستان 1398

190

جدول  .3موضوعات اصلی شناسایی شده
مصاحبه  1و ادبیات تحقیق

1

ریسکگریزي سپردهگذار

2

عدم اطالع کافی از جمعسپاري  ،شرکتهاي استارتآپی و دانشبنیان

مصاحبه  8 ، 5و6

3

طالب راههاي جدید سرمایه گذاري و کسب درآمد

مصاحبه 9، 6، 2

4

انگیزه انجام کارهاي خیرخواهانه یا احساس مفید و موثربودن در جامعه

مصاحبه  6و ادبیات تحقیق

5

هوش مالی و اقتصادي

مصاحبه  9و ادبیات تحقیق

6

بی اعتمادي به شرکتهاي تازه تاسی ،و راههاي جدید سرمایه گذاري

مصاحبه  ۷ ، 5و 10

۷

تابع تصمیمات جمعی بودن (همرنگ جماعت بودن)

مصاحبه  8، 4 ،1و 6

جدول  .4واریانس کل تبیینشده
الگو

ماتریس چرخشیافته
درصد واریانس

درصد تجمعی

جمع کل

ریسکپذیرهاي تابع حاکمیت

22/6۷1

22/6۷1

4/534

انحصارطلبان ناآگاه

21/349

44/019

4/2۷0

خیرخواهان احساسی

19/539

63/558

3/908

امنیتطلبان بیاعتماد

۷/999

۷1/55۷

1/600

با توجه به دیدگاه هاي مشارکت کنندگان ،درمجموع چهار عامل (الگوي ذهنی) شناسایی
شدند که  ۷1/55۷درصد واریان ،کل را تبیین میکنند و پوشش میدهند .براساس جدول ،3
عامل الگوي ذهنی ریسک پذیرهاي تابع حاکمیت  22/6۷1درصد واریان ،کل ،عامل الگوي
ذهنیانحصارطلبان ناآگاه 21/349درصد ،عامل الگوي ذهنیخیرخواهان احساسی 19/539درصد
و عامل الگوي ذهنیامنیت طلبان بی اعتماد ۷/999درصد واریان ،کل را تشکیل میدهند .در
جدول  ،5ماتری ،چرخشیافت عاملها مشاهده میشود .با توجه به این ماتری ،،افرادي که در
هریک از این چهار الگوي ذهنی قرار میگیرند ،مشخص شدهاند.
حال باید معنادار بودن بارهاي عاملی که در جدول فوق آمده بررسی کرد .اگر قددر مطلدق

𝟔𝟗 𝟏.بزرگتر باشد ،آنگاه آن بار عاملی با اطمینان  95درصد معنیدار است؛ گفتنی
بار عاملی از
𝐧√
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است که مقددار  nبرابدر بدا تعدداد مطالعده کیدو میباشد(خوشدگویان فدرد .)۷5 ،1386 ،در ایدن
پددژوهش تعددداد کارتهدداي کیددو عبددارت از  40گزیندده یددا کددارت بددود کدده همددان گزینددههاي
شناساییشددده از درون مصدداحبههاي انجامشددده میباشددد و حاصددل کسددر برابددر بددا  0/31اسددت.
میتوان گفت که بارهاي عاملی عالمتدار با اطمینان  ./.95معنیدار هستند .نکتده دیگدري کده
میتوان از جدول فوق دریافت افرادي هستند که موجب به وجود آمددن عامدل یدک تدا چهدار
شدهاند؛ بهطورمثال عامل چهارم تنها از دیدگاه ذهنی یک مشارکتکننده به وجود آمدهاست.
جدول  .5ماتریس چرخش یافته
اسامی

ریسک پذیری

انحصارطلبان ناآگاه

خیرخواهان احساسی

امنیت طلبان بی اعتماد

مشارکتکننده1

- ./086

./201

* ./849

- ./005

مشارکتکننده2

./442

* ./61۷

./253

./124

مشارکتکننده3

./000

./083

./06۷

* ./882

مشارکتکننده4

./335

* ./68۷

./230

./190

مشارکتکننده5

./444

* ./546

./285

./150

مشارکتکننده6

./1۷4

* ./594

./454

- ./068

مشارکتکننده۷

./2۷8

./190

* ./۷90

./149

مشارکتکننده8

./298

* ./699

./1۷۷

- ./320

مشارکتکننده9

* ./625

./441

./308

./225

مشارکتکننده10

* ./61۷

./193

./561

- ./163

مشارکتکننده11

* ./615

- ./053

- ./008

./381

مشارکتکننده12

* ./6۷9

./240

./551

./1۷8

مشارکتکننده13

./409

./354

* ./659

./345

مشارکتکننده14

./406

* ./551

./489

- ./016

مشارکتکننده15

./385

./312

* ./613

- ./212

مشارکتکننده16

* ./۷22

./236

./086

- ./281

مشارکتکننده1۷

* ./694

./453

./125

- ./056

مشارکتکننده18

* ./6۷2

./41۷

./365

- ./016

مشارکتکننده19

- ./01۷

* ./8۷9

./134

./055

مشارکتکننده20

* ./516

./430

./434

- ./339
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د) شناسایی ذهنیتها

با توجه به یافتههاي پژوهش و همانگونه که تعداد و چگونگی گروهبنديها نشان میدهد،
دامنه ایدهها و عقاید مشارکتکنندگان در خصوص جمعسپاري مالی تفاوتها و مشابهتهایی
دارد .بنابراین ،با هدف مطالعه کیو و معیار تفسیرپذیربودن عاملها یدا گروههدا 4 ،دسدتهبندي از
ذهنیت و عقاید مشدارکتکنندگان بهدسدتآمد ،بدینصدورت در بخدش شدرکتکنندگان 40
گزینه کیو را در جدول رتبهبندي استاندارد کیو جانمایی کردندد ،مطدابق اصدول روش کیدو در
نرمافزار spssآرایههاي عاملی را شناسایی کرده و  4آرایه اول که مهمترین نیز میباشدند ،مدورد
تفسیر قرار گرفتهاست .یزم به ذکر است که نامگذاريهاي موجود براساس شاخصهاي بسدیار
مهم در الگوي ذهنی شناساییشده صورت گرفتهاست.
تفسیر الگوی ذهنی اول (ریسکپذیرهای تاابع حاکمیات) :افدراد ایدن گدروه نیازمندد
قوانین و نظارت حاکمیت در ساماندهی اینگونده سدرمایهگذاريها هسدتند و بده خدوبی اذعدان
دارند اغلب کسانی که در بانک سپرده یکساله و بیشتر دارند از ریسک فرار کردهاند .اعدالم
موافقت بای در مورد امنیت بیشتر سپرده در بانک ملی بدان معناست که هر چده نقدش دولدت
پررنگتر باشد ،اعتماد سرمایهگذار بیشتر است .همچنین خواهان ترویج و توسعه کدارآفرینی
در کشور میباشند .بنابراین ماهیت کارآفرینی و نوآوري را پذیرفتهاند و اگر سازوکارها فراهم
باشد ،حاضر به سرمایهگذاري هستند؛ چراکه معتقد هسدتند بدراي ایجداد اشدتغال پایددار بایدد از
شرکتهاي استارتآپی و دانشبنیان حمایت کرد .الگوي ذهنی آنها نشداندهنده دیدد مثبدت
نسبت به سرمایهگذاري با انگیزههاي خیرخواهانده و معندوي اسدت .همچندین سدپردههاي قدر،
الحسنه را منبع خوبی براي سرمایهگذاري کوتاهمدت در شرکتهاي استارتآپی و دانشبنیدان
میدانند.
تفسیر الگوی دوم (انحصارطلبان ناآگااه) :ایدن دسدته از افدراد کدامال موافدق آشدنایی بدا
شیوههاي جدید سرمایهگذاري هستند اما معتقدند شرکتها دست به هرکداري میزنندد و اسدم
خود را هم استارتآپی یا دانشبنیان میگذارند .این دیدگاه به صورت موشکافانه مورد بحد
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بررسی قرار گرفت و دریافتیم علت آن عدمشناخت و آگاهی کامل از اینگونه شرکتهاسدت
و مددورد دوم کدده تشدددیدکننده اسددت ناشددی از تجربدده ندداموفق سددرمایهگذاري ایددن افددراد در
شرکتهاي خصوصی بعضا سودجو میباشد؛ به همین جهت معتقدند دولت باید اصدل سدرمایه
را تضمین کند .افراد این گروه انحصارطلبی را به رقابت ترجیح میدهند و حاضرند در شرکتی
سرمایهگذاري کنند که تولیداتش ثبت اختراع شده و یا دانش فنی محرمانه است .بنابراین آنها
بیشتر به فکر سود خود هستند و تمایل چندانی براي مشدارکت در فعالیتهداي خیرخواهانده و
معنوي ندارند و به کارآفرینی اجتماعی اهمیتی نمیدهند.
تفسیر الگوی ذهنی سوم (خیرخواهان احساسای و معناویگرا) :اغلدب اعضداي ایدن
گروه را خانمها تشکیل دادهاند و با سرمایهگذاري بده روش جمعسدپاري مدالی در شدرکتهاي
استارتآپی و دانشبنیان دو مشکل اساسی دارند :نخست آنکده پدول سدرمایهگذاري شدده در
این شرکتها به سرعتی که میتوان آن را از بانک دریافت کرد از شرکتهاي اسدتارتآپی و
دانشبنیان نمیتوان اخذ نمود .دومین دغدغه آنهدا اصدل سدرمایه اسدت کده معتقدندد بایدد بده
صورتی تضمین شود که اگدر سدودي نکردندد ضدرري هدم نکنندد .ضدمن اینکده قبدول دارندد
جمعسپاري مالی یک راه جدید سرمایهگذاري است و کامال موافق هستند که خدرد جمعدی بدر
خرد فردي حاکم است اما میدانند که سود بای یعنی ریسک بایتر .بنابراین ممکن اسدت سدود
بانکی را ترجیح بدهند با وجود آنکده آگداهی دارندد شدرکتهاي دانشبنیدان از حمایتهداي
اقتصادي و معافیتهاي مالیاتی خوبی برخوردارند .انگیزه اصلی افراد این گروه براي مشدارکت
در جمعسپاري مالی کمک هاي خیرخواهانه و معنوي میباشد.
تفسیر الگوی ذهنی چهارم (امنیتطلبان بیاعتماد) :از خصوصیات ویژه این گروه سن
بای و سواد پایین است .آنها دوست دارند کارمند یک بانک باشند تا اینکه براي یک شرکت
دانشبنیان کار کنند و ترجیح میدهند سود کمتري به دست آورند اما پولشان در بانک باشد.
همچنین اطالعات کافی از شرکتهاي استارتآپی یا دانشبنیان ندارندد و اصدول جمعسدپاري
مالی را درک نمیکنند .با این وجود به توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال تاکیدد دارندد؛ امدا در
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عمل میگویند .معتقدند هیچ جا بهتر از بانک نیست و نسبت به بورس بیاعتمداد هسدتند .حتدی
اگر  99نفر روي یک شرکت استارتآپی سرمایهگذاري کردهباشدند ،نفدر صددم نخواهنددبود.
همچنین سرمایهگذاري خیرخواهانه و معنوي براي آنها اهمیت چندانی ندارد و دوست ندارند
ریسک کنند.
بحث و نتیجهگیری
تامین سرمایه همواره یکی از چالشهاي اساسی کارآفریندان بودهاسدت ،جمعسدپاري مدالی
میتواند راهی موثر براي تامین سرمایه مورد نیاز شرکتهاي نوپا باشد .با توجه به اینکه یکی از
منابع مالی تامین سرمایه در کشور ما سپرده هاي بانکی است .تحقیق حاضر به دنبال شناسدایی و
دستهبندي ذهنیت سپردهگذاران بانکی در مورد جمعسپاري مالی بدوده اسدت .در ایدن راسدتا بدا
استفاده از روش کیو  5نفر از اساتید متخصص حوزه مدیریت مرتب با موضوع تحقیق انتخداب
شدند و ذهنیت آنها در مورد جمعسپاري مالی بررسی شد .درنهایت 40 ،عامل شناسایی شده،
در اختیار  20نفر از سپردهگذاران بانکی قرار گرفت کده پد ،از تحلیدل اطالعدات کسبشدده
مشددخص شددد آنهددا در مجمددوع چهددار الگددوي ذهنددی در مددورد جمعسددپاري مددالی دارنددد کدده
عبارتنددداز :ریسددکپذیرهاي تددابع حاکمیددت ،انحصددارطلبان ناآگدداه ،خیرخواهددان احساسددی و
معنويگرا و امنیتطلبان بیاعتماد .یافته هاي این تحقیق با نتایج تحقیقدات انجامشدده داخلدی و
خارجی مانند ،گربر و هو ( ،)2013کالیسدک و موساکاوسدکی ( ،)2016افشدارپور و همکداران
( ،)1394چیتسازان و همکاران ( )1398و ندافی و احمدوند ( )1396همراستا میباشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که سپردهگذاران مشارکتکننده در این پژوهش ذهنیدت و
انتظارات متفاوتی نسبت به موضوع جمعسپاري مدالی دارندد .مشدارکتکننده ۷روایدت خدانمی
20ساله است که لیسان ،معماري و در الگوي ذهنی سوم قدرار گرفتده اسدت ،ایدن نکتده کدامال
مشهود بود که خواسدتار مشدارکت امدن و آسدان در روندد توسدعه شدرکتهاي اسدتارتآپی و
دانشبنیان است نه براي منفعت خود ،بلکه به صورت خیرخواهانه و بااشتیاق براي ایجداد شدغل
انجام شود تا رونق اقتصادي شکل بگیرد.
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باتوجه به خالصه نتایج تحقیق در جدول ( )6تایید یا رد به معناي موافق و مخالف بودن هدر
یک از آرایهها میباشد و درنتیجه گروه اول که بیشتدرین موافقدت یدا تاییدد را دارد ،پدذیرش
بایتري نسبت به دیگران به خود اختصاص میدهد و همچندین ایدن ندوع تاییدد و یدا رد توسد
خود گروه ،به گونهاي که موافق یا مخالف بودهاند ،انجام شدهاست .اهم یافتههاي این پژوهش
حاکیست اعضاي گروه چهارم با الگوي ذهنی به دستآمده مناسب دعوت به جمعسپاري مالی
نیستند ،در مقابل گروه اول طالب مشارکت در جمعسپاري مالی اسدت و همچندین گدروه سدوم
پتانسیل مشارکت در جمعسپاري را براي اهداف معنوي و خیرخواهانده دارد؛ در نهایدت گدروه
دوم نیز به علت تعدد ذينفعان نسبت به این موضوع خنثی میباشند.
جدول  .6خالصه نتایج تحقیق
1
2
3
4
5
6

موضوعات اصلی مورد تحقیق

الگوی1

الگوی2

الگوی3

الگوی4

ریسکگریزي سپردهگذار

رد

-

تایید

تایید

تایید

تایید

رد

_

تایید

تایید

رد

_

تایید

_

تایید

رد

تایید

تایید

-

رد

رد

-

تایید

تایید

تایید

رد

تایید

-

تایید

_

تایید

رد

عدماطالع کافی راجع به جمعسپاري مالی ،شرکتهاي
استارتآپی و دانشبنیان
طالب راههاي جدید سرمایهگذاري و کسب درآمد
احساس مفید و موثر بودن در جامعه و انگیزه انجام
سرمایهگذاري خیرخواهانه و معنوي
هوش مالی و اقتصادي
بیاعتمادي به راههاي جدید سرمایهگذاري و
شرکتهاي استارتآپی و دانشبنیان

۷

تابع تصمیمات جمعی بودن

نتیجه

الگوهاي مناسب حضور در جمع سپاري مالی اعم از

کلی

سرمایه گذاري در ازاي سهام یا خیرخواهانه و معنوي
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پیشنهادها
با توجه به اهمیت جمعسپاري مالی و تداثیر مسدتقیم آن بدر سدپردهگذاران بدانکی ،در ادامده
پیشنهادهاي سیاستگذاري بهمنظور موفقیت جمعسپاري مالی سپردهگذاران ارا ه میشود:
ریسددکپذیرهاي تددابع حاکمیددت :دلیددل اصددلی بیاعتمددادي گروههددا بدده اسددتارتآپها و
شددیوههاي جدیددد سددرمایهگذاري ،ناشددی از عدددماطالع کددافی اسددت و نقددش رسددانه ملددی در
اطالعرسددانی و تبلیغددات بددراي جددذب مشددارکتکننده بسددیار اهمیددت دارد پیشددنهاد میشددود
شبکههایی ایرانی متولی این امر باشند.
انحصارطلبان ناآگاه :الگوي ذهنی دوم بر حسب نتدایج تحقیدق ،ضدمن نداشدتن آگداهی از
روشهاي جدید سرمایهگذاري و بیاعتمادي به شرکتهاي نوپدا ،انحصدارطلب نیدز میباشدند.
بنابراین توصیه میشود این گروه به قصد سرمایهگذاري بر مبناي تخصیص سهام یدا پیشخریدد
محصویت انحصاري شرکتهاي دانشبنیان به جمعسپاري مالی دعوت شوند ،ثبت اختدراع و
اسرار تجاري در جذب سرمایه تاثیر مستقیم دارد.
خیرخواهان احساسی و معنويگرا :مطدابق تفسدیر الگدوي ذهندی سدوم ،ایدن گدروه مسدتعد
مشارکت در جمعسپاري خیرخواهانه و معنوي میباشند ضمن آنکه وقت کافی براي شدناخت
حوزه و بررسی بازار ندارند .بنابراین توصیه میشود تنها براي محصویت و خدماتی که مدرتب
با کار و حرفه آنهاست تقاضاي مشارکت در جمعسپاري داشتهباشیم؛ به عبارت دیگدر شدغل،
حرفه ،عالقه و سدلیقه ایدن افدراد از مالکهداي اصدلی بدراي جدذب کمکهداي مدالی باشدد و
احساسی بودن این گروه تا حد زیادي میطلبد ارزش پیشنهادي اسدتارتآپ مدوردنظر دغدغده
بخشی از جامعه را حل کند ،در بعضی موارد مشدوق و انگیدزه میتواندد اهددا نسدخه رایگدان از
محصول تولیدي یا نرم افزار به مشارکت کننده باشد.
امنیتطلبان بیاعتماد :اعضاي گروه چهارم هیچ یک از مولفههاي موردنیاز براي مشارکت
در جمعسپاري مالی را ندارند .بنابراین دعوت این گروه به جمعسپاري توصیه نمیشود؛ ضدمن
آنکه درصد کمی از جامعه آماري را تشکل دادهاند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی ارا ه میشود .از آنجا که
این پزوهش از نظر ماهیت اکتشدافی بودهاسدت ،میتدوان نتدایج آن را بده مثابد فرضدیههایی در
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پژوهشهاي آتی بررسی کرد .همچنین میتدوان در تحقیقدات آیندده بهتدر اسدت از گروههداي
هدف مختلف براي آزمدون اسدتفاد کدرد .باتوجده بده ویژگیهداي جمعیتشدناختی اجتمداعی،
فرهنگی و خواستههاي افراد آن بخش از جامعه به نتایج متفاوتی دست یافت.
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