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 در تواندمی که است بانکی هايسپرده غنی مالی منابع از یکی ما کشور در باشد. نوپا هايشرکت نیاز مورد سرمایه تامین
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 مقدمه
 در ايکننددهتعیین نقش هاآپاستارت و انیبندانش هايشرکت رشد کالن، اقتصاد منظر از

 اصدلی عامل که نوعی به دارد؛ رقابتی بازارهاي ایجاد و اقتصادي رشد اشتغال، مانند هاییمقوله

 بدا و بدوده اقتصدادي هدايبخش سایر براي تقاضا سطح افزایش و جامعه در اشتغال نرخ افزایش

 بازارهدایی بده چنددقطبی و قطبیتدک بازارهاي بازار، در هاآن رشد و جدید هايشرکت ظهور

 ایدن (.Carrizosa, 2007)هسدتند مدثثر کشدورها توسدعه در خدود کده خواهندشدد تبدیل رقابتی

 متعدددي مشدکالت سدرمایه افدزایش و مدالی تأمین در هستند نوآوري اصلی منبع که هاشرکت

 تأمین به نخست، راهکار شود.می تقسیم جایگزین و سنتی کلی يدسته دو به مالی تأمین دارند.

 مدالی ابدزار و کانال هرگونه به اشاره دوم، راهکار و دارد اشاره بورس و بانکی سیستم از وجوه

 اند.آمده پدید نظارت( تحت يسرمایه بازارهاي و هاسنتی)بانک مالی سیستم از خارج که دارد

 تدأمین عنوان با آن از که است مالی تأمین يگسترده يحوزه از بخشی بر حاضر، تحقیق تمرکز

 بدراي اصدلی منبدع اغلدب جدایگزین، مدالی تدأمین (.1395 شدود)پاکیزه،می یداد1 جدایگزین مالی

 میددان از و (.Allen & Evans, 2012)باشدندمی سددریع رشددد حددال در کدده اسددت هاییشدرکت

 بر که جدید پارادایم این است. مالی سپاريجمع روي بر تحقیق این تمرکز مختلف، هايروش

 حدال در وکدار کسدب مددل عندوان بده گرفتده شکل خردجمعی چارچوب در مشارکت اساس

 دارد تالش ها،ايحرفه کنار در هاايغیرحرفه از استفاده با که است شده شناخته جدیدي ظهور

 بدردارد. گدام اهدداف بهتدر پیشبرد در وظایف اجراي راستاي در کمتر هزینه و زمان صرف با تا

 طریدق از خدارجی مدالی تدأمین وکارهاکسب تربیش در درعمل فوق، شدهبیان نکات به باتوجه

 بددراي مددالی تددامین نددوع ایددن و گیددرد،می صددورت 2گذاريسددرمایه فرشددتگان توسدد  سددهام

 بدراي سدهام، طریدق از شددهگردآوري سدرمای  چراکه کند؛می ایجاد محدودیت وکارهاکسب

 سدهیم شدرکت مالکیدت در شددهتهیه وجدوه ازاي بده و دارد همدراه بده جدید شرکایی شرکت

                                                        
1. Alternative finance 

2. Investment angels 
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 محصددول ازاي در را مددالی منددابع تددوانمی مددالی سددپاريجمع در کدده حددالی در شددوند.می

 هدايچالش بده توجده بدا کدرد. جدذب گذاران،سدرمایه بده سهام تخصیص نه و شدهفروشپیش

 و مددیریت بدراي جدایگزین هدايروش دنبدال بده بایدد هاشدرکت که پیچیده، و مهم روزافزون

 دادناختصاص يبرا یغن منابع از یکی (؛George et al, 2016د)باشن خود هايفعالیت از حمایت

 در آن جدذب وهیشد نیبهتدر کده اسدت مردم یبانک يهاسپرده و خرد يهاهیسرما بخش نیا به

 مشددکالت و مسددا ل از یکددی کدده جدداآن از باشددد.می یمددال يسددپارجمع شددرفتهیپ يکشددورها

 ترازنامده انتشدار بدا يمرکدز باندک و اسدت مدالی تامین بنیاندانش هايشرکت و هاآپاستارت

 از شدهجذب يهاسپرده کرد اعالم يجار سال ییابتدا ماهه دو در ياعتبار موسسات و هابانک

 شیپد سال ماه بهشتیارد به نسبت که بوده اردتومانیلیم هزار ۷۷0 از بیش یدولتریغ يهابخش

 هايایدده طورخاصبده تواننددمی بدانکی گذارانسپرده همچنین، و .است داشته رشد درصد 24

 توانددمی کده بدانکی هايسدپرده بدایي حجدم بهباتوجه برسانند. مقصود منزل به را آپیاستارت

 سدرمای  جدذب باشدد، آپیاسدتارت و بنیاندانش هايشرکت در مالی تامین اصلی منابع از یکی

 50 حدداقل بده کده نوپدل هايشدرکت انددازيراه و تولید رونق جهت در بانکی، گذارانسپرده

 ذهنیدت و نگدرش امدروزه دارد. ضدرورت بخدش ایدن در دارند، نیاز اولیه سرمایه تومان میلیون

 اسدت.گرفته قرار توجه مورد دیگر هايزمینه از کمتر آپیاستارت هايفعالیت در گذارانسپرده

 بهتدرین انتخداب بدا تدا اسدت بدانکی گذارانسدپرده عقایدد و ذهنیت بررسی گام اولین بنابراین،

 و هاآپاسددتارت سدرمایه تددامین و مشدارکت بدراي مددوثر راهکارهدایی بده بتددوان ذهندی الگدوي

 اهمیدت حدا ز که چهآن شد، گفته که نکاتی به توجه با .کرد پیدا دست بنیاندانش هايشرکت

 بدانکی گذارانسدپرده ذهنیدت بنديِدسته و شناسایی است، آن دنبال به حاضر تحقیق و باشدمی

 تددا اسددت آپیاسددتارت و بنیدداندانش هايشددرکت در مددالی سددپاريجمع در مشددارکت جهددت

 شود. آشکار بهتر سرمایه جذب هايحلراه

 تحقیق پیشینه و نظری مبانی بر مروری
 و مدالی هايمحددودیت کداهش باعد  توانندمی مالی هايواسطه از یکی عنوان به هابانک

 تشدکیل و هاگذاريسدرمایه افدزایش باع  تواندمی مهم این شوند. مالی هاينظام بهتر عملکرد
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 از یافته،توسدعه مدالی هداينظام بدا کشدورها بدومی گذاريسدرمایه میزان شود. هاشرکت سرمایه

 سطح البته کند.می کمک داخلی ناخالص تولید بهبود به و دارد معناداري ارتباط هابانک جمله

 (.Ndikumana, 2005هدا)آن ندوع نه دارد، ارتباط گذاريسرمایه با که است هاآن یافتگیتوسعه

 مدالی سدپاريجمع هدايپلتفرم پیشدرفته کشورهاي در ها،بانک ویژه به سنتی، هايشرکت اخیرا

 (.Fehrera and Nenonena, 2019کنند)می استفاده آن از و نداکرده اندازيراه را خود شخصیِ

 و پدیدده یدک عندوان بده را مدالی سدپاريجمع (2011)1پاراسدورامان و پیزندی میسلی، اورادانین،

 یا افراد از پشتیبانی و گذاريسرمایه جهتِ جمعی تالش براي اینترنت طریق از عمومی فراخوان

 فرهنگدی تا کارآفرینی هايپروژه از گوناگون، هايپروژه کنند.می تعریف دیگر، هاي سازمان

 طریددق از توانندددمی ،باشددندمی متفدداوت اندددازه و ابعدداد در طبیعددی طددور بدده کدده اجتمدداعی، یددا

 مدالی سپاريجمع سپاري،جمع انواع از یکی (.Roma et al, 2017)دنشو تامین مالی سپاريجمع

 نیدز گونداگون هدايپروژه مالی تأمین در انبوه مخاطبان از توانمی مالی سپاريجمع در دارد. نام

 ایدن آکادمیدک بررسدی بدراي اسدت، معتقدد (2014) 2مالیدک امدا (.al, et Braet 2015) بردبهره

 گروهدی و فدردي هايتالش عنوان به را مالی سپاريجمع است بهتر کارآفرینی زمینه در پدیده

 کسدب بدراي یزم مندابع تدامین منظدور به انتفاعی(، و اجتماعی فرهنگی، هايکارآفرینان)گروه

 که کرد تعریف افراد از بزرگی نسبتا گروه کوچک نسبتا مشارکت از استفاده با خود وکارهاي

 يابدزار عنوان به مالی سپاريجمع کنند.می استفاده استاندارد، مالی هايواسطه ندوب اینترنت از

 و موجدود هاينظریده مرزهداي گسدترش بده توانددمی کارآفریندان، دسدتِ در قدرتمند و جدید

 نیبد یمدال يسدپارجمع بده عالقه رشد (.Block et al, 2018) کند کمک جدید مفاهیم يتوسعه

 اغلب یمال يسپارجمع تیموفق .است شیافزا به رو محققان و هارسانه گذاران،استیس ن،یفعال

 یخددمات اید محصدویت علدل، بده گرید يناآشنا افراد از تیحما به بهیغر افراد لیتما به وابسته

 گذارانهیسرما .باشدیم است، کم آنها يرو بر کنترل و نظارت و اندنشده جادیا هنوز که است

 & Lipusch; Bretschneider)کنندددیم شددرکت يسددپارجمع در یمتفدداوت يهددازهیانگ بدده بنددا

                                                        
1. Ordanini, Miceli, Pizzetti & Parasuraman 

2. Mollick 
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Leimeister, 2016). یمدال مندافع علت به صرفا يسپارجمع در مشارکت دهدیم نشان قاتیتحق 

 قدر،، اهداء، شامل: ند؛یآیم دستبه یمال يسپارجمع قیطر از که یوجوه ردیگینم صورت

 منبدع کید عندوان به یمال يسپارجمع وجود،نیباا (.InfoDev, 2013) مشارکت و پاداش (،ام)و

 لیتبدد هیسدرما يِجسدتجو در يهداپروژوه (گدرید )و ینیکارآفر يهاپروژه يبرا یمال مشترک

 (.Sorenson et al, 2016) است شده

 خالقیددت کارآفرینددان، باثبات)پایدددار( هددايگیريجهت (،2016)1موساکاوسددکی و کالیددک

 از سدرمایه آوريجمع موفقیت عامل را ثال  اشخاص توس  تایید و پروژه در شده کارگرفتهبه

 و وب میلسدکی، دیدوی،، پدژوهش، این با موافق پژوهشی در دانند.می مالی سپاريجمع طریق

 ایددن از گذارانسددرمایه درک و محصددویت در شددده کارگرفتددههب خالقیددت (،201۷)2کددومبز

 کنندد.می ذکدر مدالی سدپاريجمع هدايپروژه در سدرمایه جوینددگان موفقیت عامل را خالقیت

 در مشدارکت بازدارندده و انگیزانندده عوامل بررسی "هدف با پژوهشی در (،2013) 3هو و گربر

 و جوینددگان از اعم کنندگان،مشارکت از نفر 83 با ساختاریافتهنیمه هايمصاحبه ،"مالی تامین

 مدورد در هاآن پژوهش نتایج دادند. انجام مالی سپاريجمع پلتفرم سه در سرمایه کنندگانتامین

 آگداهی گسدترش سدرمایه، آوريجمدع شدد: بیان گونهاین سرمایه جویندگان انگیزاننده عوامل

 نگهدداري و حفظ دیگران، تایید وردنآدست به ارتباطات، ایجاد کارآفرین، فرد کار به نسبت

 ،مددالی سددپاريجمع حددوزه در مددالی. تددامین جدیددد هددايمهارت یددادگیري و پددروژه کنتددرل

 و کدولجی سدازان،چیتبوده) خطرپدذیر گذاريسدرمایه بدر متمرکز عمدتا داخلی هايپژوهش

 ذهنیدت بنديدسدته و شناسدایی زمینده در و (1394 زرنددي، و عساکره افشارپور، ؛1398 باقري،

 اجمدالی بررسی به ادامه در است. گرفته انجام ایران در دکیان هايپژوهش بانکی گذرانسپرده

 "عندوان بدا پژوهشی در (،1394) همکاران و افشارپور شود.می پرداخته هاپژوهش این از برخی

 هددايانگیزه شناسددایی بدده ،"نوپددا کارآفرینددان سددرمایه تددامین در جمعددی گذاريسددرمایه نقددش

                                                        
1. Calic & Mosakowski 

2. Davis, Hmielesk, Webb & Coombs 

3. Gerber & Hui 
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 جهددان برتددر هددايپلتفرم در جمعددی مددالی تددامین هددايپروژه در شددرکت از کنندگانمشددارکت

 در مدالی سدپاريجمع برتدر پلتفدرم 100 اطالعدات بررسدی بدا هاآن پژوهش هايداده پرداختند.

 اهدداء، انگیزه با افراد از درصد 36 داد: نشان پژوهش این هايیافته شد. گردآوري جهان سطح

 در وام انگیدزه بدا درصدد 16 و پداداش انگیدزه بدا درصدد 21 سدهام، خریدد انگیدزه با درصد 25

 عوامدل شناسدایی "عندوان بدا دیگدر پژوهش در اند.کرده مشارکت مالی سپاريجمع هايپروژه

 همکداران و سدازانچیت توسد  کده "کارآفرینان توس  مالی سپاريجمع از استفاده برندهپیش

 عوامل سرمایه، جویندگان با مرتب  عوامل برنده،پیش عوامل بررسی از پ، شد، انجام (1398)

 عوامدل ایدده، و پدروژه با مرتب  عوامل پلتفرم، با مرتب  عوامل سرمایه، کنندگانتامین با مرتب 

 گرفدت. قدرار شناسدایی مدورد زمینه و محی  با مرتب  عوامل و مالی سپاريجمع روش با مرتب 

 هداآن بده پدژوهش ایدن در کده هستند زیرمقویتی و مقویت شامل خود محورها این از هریک

 بنددياولویت و شناسدایی "عندوان بدا پژوهشدی (1396) احمدوندد و نددافی است. شده پرداخته

 دادند انجام "کیو شناسیرو از استفاده با ها(آپنوپا)استارت کارهايوکسب توسع  هايپیشران

 دیددددگاه کددده داد نشدددان عددداملی هايآرایددده استانداردشددددة امتیازهددداي از حاصدددل نتدددایج و

 در حاضر، پژوهش هدف به توجه با .است تفکیک قابل متفاوت الگوي ود به کنندگانشرکت

 سددازيفرهنگ و گذاريسددرمایه امنیددت تددامین بددالقوه، هددايظرفیت از حمایددت دوم الگددوي

 بده افدراد هايسدپرده از استفاده تواندمی که است. موردنظر نوپا وکارهايکسب در کارگروهی

 بده کمتدر یادشدده مدوارد باشدد. بدالقوه هدايظرفیت از حمایدت ندوعی مالی سپاريجمع کمک

 تعریدف بده بیشدتر و کنندمی توجه بایکدیگر هاآن هايتفاوت و گذارانسپرده ذهنیت شناسایی

 شخصددی سددرمایه بدده توجدده کدده اسددت درحددالی ایددن انددد.معطوف مدددل ارا دده و سددپاريجمع

 در جمعدی مدالی تدامین بده راجدع تحقیقات باشد.می اهمیت حا ز بسیار بانک در گذارانسپرده

 است. پراکنده نسبت به استارتاپی و بنیاندانش هايشرکت

  شناسیروش
 آوريجمدع جهدت از و توصدیفی روش نظدر از و کداربردي هددف نظدر از حاضدر پژوهش

 پدژوهش دادنانجدام از هددف کده جداییآن از اسداس همین بر است. کیو روش نوع از هاداده
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 از باشدد،می مدالی سپاريجمع جهت بانکی گذارانسپرده ذهنیت بنديدسته و شناسایی حاضر،

 کثدرت روي بدر دیگدر هايروش برخالف کیو روش طورکلی،به .استشدهاستفاده کیو روش

 دراغلدب و شدوندمی محسدوب متغیدر کنندگانمشدارکت خدودِ زیرا ندارد تاکید کنندمشارکت

 در اسدت. بدوده نفدر 20 کنندگانمشدارکت تعدداد و 40 هاگزینده تعداد کیو روش با هاپژوهش

 ايویژه ارتباط که کندمی انتخاب افرادي میان از را افراد نمونه معموی پژوهشگر کیو، پژوهش

 مرحلده دو در پدژوهش این کنندگانمشارکت دارند. ايویژه عقاید یا و دارند تحقیق موضوع با

 حدوزه متخصصدین و اسداتید از نفدر 5 عداملی، هايگویده شناسدایی براي اول، مرحله از:عبارت

 مرحلده در و شدودمی گرفتده کمدک داشدتند، آشدنایی مالی سپاريجمع موضوع با که مدیریت

 گذارانسدپرده از نفدر 20 را گفتمان فضاي گذاران،سپرده عقاید و ذهنیت بنديدسته براي دوم،

 دارندد، سدپرده تومدان میلیدون 50 از بدیش کده کرمان شهر چهارگانه مناطق در ایران ملی بانک

 منداطق ملدی باندک شدعب گذارانسدپرده تصدادفی ايخوشده روش از استفاده با دهد.می شکل

 متغیرهدددا روش ایدددن در کددده جددداآن از گرفتندددد،قرار بررسدددی مدددورد شدددهرکرمان چهارگانددده

 پذیريریسدک قددرت کده سدال 30-50 سدنی رده با افراد بنابراین باشند،می کنندگانمشارکت

 بدا اند.شدده انتخاب تحصیلی مقاطع همه از و مرد و زن متوس  طوربه همچنین و دارند بایتري

 يسدپارجمع مدورد در یبدانک گذارانسپرده دیعقا و تیذهن یبررس که پژوهش هدف به توجه

 بده خبرگدان توسد  گفتمدان يفضدا از مسدتخرج ندهیگز 40 یفرضدشیپ چیه بدون ،است یمال

 هدر لیتما نیبنابرا .ندینما نیگزیجا ویک يبندرتبه جدول در تا استشدهداده کنندگانمشارکت

 رنددد،یگیم قددرار خددود یذهندد يالگددو در کددهیزمان و هانددهیگز يبندددربته از بعددد کنندهشددرکت

 فضداي گدردآوري (1 شدر  بده کیو، ايمرحله پنج فرآیند از پژوهش این در .شودمی مشخص

 فضداي معدرف نمونده انتخداب (2 (،ايکتابخانه اتمطالع و خبرگان با مصاحبه طریق گفتمان)از

 انتخداب (3 (،مددیریت حدوزه متخصدص اسداتید و سازمانی نظرانصاحب از استفاده گفتمان)با

 (4 (،میلیدون 50 از بدیش سپردة با بانکی گذارانسپرده از هدفمند صورت)به کنندگانمشارکت

 تحلیدل (5 و کیدو( جدداول در هاکارت دادن قرار با کنندگانمشارکت کیو)توس  سازيمرتب

 مندابع از حاضدر پدژوهش گفتمان فضاي است. شده استفاده عاملی( تحلیل از استفاده )با هاداده
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 عبدارت 66 میدان از گفتمدان، فضداي بندديجمع و ارزیابی از پ، و شد آوريجمع گوناگونی

 طراحددی شدد. انتخدداب خبرگدان از نظرسدنجی از پدد، کیدو عبدارت نموندده 40 نهایدت در کیدو،

 از نفدر 5 بدا گفتمدان فضاي عالوه به تحقیق ادبیات و منابع از شدهاستخراج گزینه هر ها،کارت

 ايشدماره کدارت هدر بده سدپ، ،اسدتشده تایپ کارت یک روي مدیریت حوزه متخصصین

 بندديرتبه جددول در را هاکارت که شودمی درخواست کنندهمشارکت از و یابدمی اختصاص

 فدرم به 1کیوآرکد اسکن افزارنرم از استفاده با کنندگانمشارکت از یک هر کند. جایگزین کیو

 در را هداکارت شد خواسته کنندگانمشارکت از نیز مصاحبه در .اندکرده پیدا دسترسی آنالین

 نمایندد، ارا ده نیز را خود نظرات و پیشنهادات نهایت در و دهند تخصیص کیو بنديرتبه جدول

 SPSS24 افزارنرم وارد دستورالعمل مطابق فرد هر توس  یافتهتخصیص امتیازهاي بعد مرحله در

 کرونبداخ آلفداي روش از پدژوهش پایدایی سدنجش بدراي شد. انجام موردنظر هايتحلیل و شد

  باشد.می پایایی از باییی سطح گربیان که است (914/0) پژوهش کرونباخ آلفاي شد. استفاده

 

 اول مرحله -کنندگانمشارکت مشخصات .1 جدول
 کنندهمشارکت سن تحصیالت کنندهمشارکت پست شغلی سابقه

 1 39 دکتري علمی هیئت عضو ۷

 2 6۷ دکتري علمی هیئت عضو 18

 3 ۷0 دکتري علمی هیئت عضو 29

 4 59 دکتري علمی هیئت عضو 30

 5 28 دکتري دانشجو  دانشجو 2

                                                        
1. QR Code 
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 هایافته
 شناختیجمعیت توصیف الف(

 نفدر 5 شدامل کیو هايگزینه شناسایی جهت نخست مرحله در حاضر تحقیق گفتمان فضاي

 گدزارش 1 جددول در هداآن شدناختیجمعیت هدايویژگی .باشددمی مدیریت حوزه استادان از

 شود.می

 کده اسدت نفر 20 شامل گذارانسپرده ذهنیت بنديدسته براي دوم مرحله در گفتمان فضاي

 شود.می بیان (2جدول) در هاآن شناختیجمعیت هايویژگی و دارند مستقیم ارتباط موضوع با

 

 دوم مرحله -پژوهش کنندگانمشارکت هایویژگی .2 جدول
 گذاریسپرده مبلغ و سال )%( درصد فراوانی شناختیجمعیت هایویژگی

 جنسیت
 میلیون 50 و سال1از بیش 50 10 زن

 میلیون 50 و سال2 از بیش 50 10 مرد

 سن
 میلیون 50 و سال3از بیش 50 10 سال 30-40

 میلیون 50 و سال5از بیش 50 10 سال40-50

 تحصیالت

 میلیون 50 و سال1از بیش 25 5 دیپلم

 میلیون 50 و سال2از بیش 5 10 لیسان،

 میلیون 50 و سال1از بیش 15 3 لیسان،فوق

 میلیون 50 و سال1از بیش 10 2 دکتري

 

 سازیمرتب مراحل و کیو دستة تشکیل ب(

 اند.شده شناسایی تحقیق ادبیات و گفتمان فضاي در اصلی موضوعات (3) جدول در

 کیو عاملی تحلیل ج(

 استفاده است، معمول و مرسوم روشی که همبستگی ماتری، از عاملی تحلیل انجام جهت

 اعداد .یافتند چرخش است، متعامد چرخش نوعی که واریماک، روش به هاعامل شد.

  هستند. یاصل يهامثلفه روش به ویک یعامل لیتحل از شده استخراج
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 شده شناسایی اصلی موضوعات .3 جدول
 قیتحق اتیادب و 1 مصاحبه گذارسپرده گریزيریسک 1

 6و 8 ، 5 مصاحبه بنیاندانش و آپیاستارت هايشرکت ، سپاريجمع از کافی اطالع عدم 2

 9، 6، 2 مصاحبه درآمد کسب و گذاري سرمایه جدید هايراه طالب 3

 تحقیق ادبیات و 6 مصاحبه جامعه در موثربودن و مفید احساس یا خیرخواهانه کارهاي انجام انگیزه 4

 تحقیق ادبیات و 9 مصاحبه اقتصادي و مالی هوش 5

 10 و ۷ ، 5 مصاحبه گذاري سرمایه جدید هايراه و تاسی، تازه هايشرکت به اعتمادي بی 6

 6 و 8، 4 ،1 مصاحبه بودن( جماعت رنگ)هم بودن جمعی تصمیمات تابع ۷

 

 شدهتبیین کل واریانس .4 جدول

 الگو
 یافتهچرخش ماتریس

 کل جمع یتجمع درصد انسیوار ددرص

 534/4 6۷1/22 6۷1/22 حاکمیت تابع پذیرهايریسک

 2۷0/4 019/44 349/21 ناآگاه انحصارطلبان

 908/3 558/63 539/19 احساسی خیرخواهان

 600/1 55۷/۷1 999/۷ اعتمادبی طلبانامنیت

 

 ییشناسا (یذهن يالگو) عامل چهار درمجموع کنندگان، مشارکت يها دگاهید به توجه با

 ،3 جدول براساس دهند.یم پوشش و کنندیم نییتب را کل ان،یوار درصد 55۷/۷1 که شدند

 يالگو عامل ،کل ان،یوار درصد 6۷1/22 حاکمیت تابع پذیرهاي ریسک یذهن يالگو عامل

 درصد 539/19احساسی ذهنیخیرخواهان الگوي عامل ،درصد 349/21ناآگاه انحصارطلبانیذهن

 در دهند.یم لیتشک را کل ان،یوار درصد 999/۷اعتماد بی طلبان ذهنیامنیت الگوي عامل و

 در که يافراد ،،یماتر نیا به توجه با شود.می مشاهده هاعامل افت یچرخش ،یماتر ،5 جدول

  اند.هشد مشخص رند،یگمی قرار یذهن يالگو چهار نیا از کیهر

 مطلدق قددر اگر کرد. بررسی آمده فوق جدول در که عاملی بارهاي بودن معنادار باید حال

𝟏.𝟗𝟔 از عاملی بار

√𝐧
 گفتنی است؛ دارمعنی درصد 95 اطمینان با عاملی بار آن گاهآن باشد، بزرگتر 
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 ایدن در (.۷5 ،1386 فدرد، باشد)خوشدگویانمی کیدو مطالعده تعدداد بدا برابدر n مقددار که است

 هايگزیندده همددان کدده بددود کددارت یددا گزیندده 40 از عبددارت کیددو هددايکارت تعددداد پددژوهش

 اسددت. 31/0 بددا برابددر کسددر حاصددل و باشدددمی شدددهانجام هايمصدداحبه درون از شدددهشناسایی

 کده دیگدري نکتده هستند. دارمعنی ./.95 اطمینان با دارعالمت عاملی بارهاي که گفت توانمی

 چهدار تدا یدک عامدل آمددن وجود به موجب که هستند افرادي دریافت فوق جدول از توانمی

 است.آمده وجود به کنندهمشارکت یک ذهنی دیدگاه از تنها چهارم عامل طورمثالبه اند؛شده

 یافته چرخش ماتریس .5 جدول
 اعتماد بی طلبان امنیت احساسی خیرخواهان ناآگاه انحصارطلبان پذیری ریسک اسامی

 -./005 * ./849 ./201 -./086 1کنندهمشارکت

 ./124 ./253 * ./61۷ ./442 2کنندهمشارکت

 * ./882 ./06۷ ./083 ./000 3کنندهمشارکت

 ./190 ./230 * ./68۷ ./335 4کنندهمشارکت

 ./150 ./285 * ./546 ./444 5کنندهمشارکت

 -./068 ./454 * ./594 ./1۷4 6کنندهمشارکت

 ./149 * ./۷90 ./190 ./2۷8 ۷کنندهمشارکت

 -./320 ./1۷۷ * ./699 ./298 8کنندهمشارکت

 ./225 ./308 ./441 * ./625 9کنندهمشارکت

 -./163 ./561 ./193 * ./61۷ 10کنندهمشارکت

 ./381 -./008 -./053 * ./615 11کنندهمشارکت

 ./1۷8 ./551 ./240 * ./6۷9 12کنندهمشارکت

 ./345 * ./659 ./354 ./409 13کنندهمشارکت

 -./016 ./489 * ./551 ./406 14کنندهمشارکت

 -./212 * ./613 ./312 ./385 15کنندهمشارکت

 -./281 ./086 ./236 * ./۷22 16کنندهمشارکت

 -./056 ./125 ./453 * ./694 1۷کنندهمشارکت

 -./016 ./365 ./41۷ * ./6۷2 18کنندهمشارکت

 ./055 ./134 * ./8۷9 -./01۷ 19کنندهمشارکت

 -./339 ./434 ./430 * ./516 20کنندهمشارکت
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 هاذهنیت شناسایی د(

 دهد،می نشان هابنديگروه چگونگی و تعداد که گونههمان و پژوهش هايیافته به توجه با

 هاییمشابهت و هاتفاوت مالی سپاريجمع خصوص در کنندگانمشارکت عقاید و هاایده دامنه

 از بنديدسدته 4 هدا،گروه یدا هاعامل تفسیرپذیربودن معیار و کیو مطالعه هدف با بنابراین، دارد.

 40 کنندگانشدرکت بخدش در صدورتبدین ،آمددسدتبه کنندگانمشدارکت عقاید و ذهنیت

 در کیدو روش اصدول مطدابق کردندد، جانمایی کیو استاندارد بنديرتبه جدول در را کیو گزینه

 مدورد باشدند،می نیز ترینمهم که اول آرایه 4 و کرده شناسایی را عاملی هايآرایه spssافزارنرم

 بسدیار هايشاخص براساس موجود هايگذارينام که است ذکر به یزم است.گرفته قرار تفسیر

 است.گرفته صورت شدهشناسایی ذهنی الگوي در مهم

 

 نیازمندد گدروه نیدا افدراد :حاکمیات( تاابع پذیرهای)ریسک اول ذهنی الگوی تفسیر

 اذعدان خدوبی بده و هسدتند هاگذاريسدرمایه گوندهاین ساماندهی در حاکمیت نظارت و قوانین

 اعدالم اند.کرده فرار ریسک از دارند تربیش و سالهیک سپرده بانک در که کسانی اغلب دارند

 دولدت نقدش چده هر که معناست بدان ملی بانک در سپرده تربیش امنیت مورد در بای موافقت

 کدارآفرینی توسعه و ترویج خواهان چنینهم است. تربیش گذارسرمایه اعتماد باشد، ترپررنگ

 فراهم سازوکارها اگر و اندپذیرفته را نوآوري و کارآفرینی ماهیت بنابراین باشند.می کشور در

 از بایدد پایددار اشدتغال ایجداد بدراي هسدتند معتقد چراکه هستند؛ گذاريسرمایه به حاضر باشد،

 مثبدت دیدد دهندهنشدان هاآن ذهنی الگوي کرد. حمایت بنیاندانش و آپیاستارت هايشرکت

 قدر، هايسدپرده همچندین اسدت. معندوي و خیرخواهانده هايانگیزه با گذاريسرمایه به نسبت

 بنیداندانش و آپیاستارت هايشرکت در مدتکوتاه گذاريسرمایه براي خوبی منبع را الحسنه

  دانند.می
 

 بدا آشدنایی موافدق کدامال افدراد از دسدته ایدن :ناآگااه( )انحصارطلبان دوم الگوی تفسیر

 اسدم و زننددمی هرکداري به دست هاشرکت معتقدند اما هستند گذاريسرمایه جدید هايشیوه

 بحد  مورد موشکافانه صورت به دیدگاه این گذارند.می بنیاندانش یا آپیاستارت هم را خود
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 هاسدتشرکت گونهاین از کامل آگاهی و شناختعدم آن علت دریافتیم و گرفت قرار بررسی

 در افددراد ایددن گذاريسددرمایه ندداموفق تجربدده از ناشددی اسددت تشدددیدکننده کدده دوم مددورد و

 سدرمایه اصدل باید دولت معتقدند جهت همین به باشد؛می سودجو بعضا خصوصی هايشرکت

 شرکتی در حاضرند و دهندمی ترجیح رقابت به را انحصارطلبی گروه این افراد کند. تضمین را

 هاآن بنابراین است. محرمانه فنی دانش یا و شده اختراع ثبت تولیداتش که کنند گذاريسرمایه

 و خیرخواهانده هدايفعالیت در مشدارکت براي چندانی تمایل و هستند خود سود فکر به تربیش

 دهند.نمی اهمیتی اجتماعی کارآفرینی به و ندارند معنوي

 

 ایدن اعضداي اغلدب گرا(:معناوی و احساسای )خیرخواهان سوم ذهنی الگوی تفسیر

 هايشدرکت در مدالی سدپاريجمع روش بده گذاريسرمایه با و اندداده تشکیل هاخانم را گروه

 در شدده گذاريسدرمایه پدول کدهآن نخست دارند: اساسی مشکل دو بنیاندانش و آپیاستارت

 و آپیاسدتارت هايشرکت از کرد دریافت بانک از را آن توانمی که سرعتی به هاشرکت این

 بده بایدد معتقدندد کده اسدت سدرمایه اصدل هداآن دغدغه دومین نمود. اخذ تواننمی بنیاندانش

 دارندد قبدول کدهاین ضدمن نکنندد. هدم ضدرري نکردندد سدودي اگدر که شود تضمین صورتی

 بدر جمعدی خدرد که هستند موافق کامال و است گذاريسرمایه جدید راه یک مالی سپاريجمع

 سدود اسدت ممکن بنابراین بایتر. ریسک یعنی بای سود که دانندمی اما است حاکم فردي خرد

 هدايحمایت از بنیداندانش هايشدرکت دارندد آگداهی کدهآن وجود با بدهند ترجیح را بانکی

 مشدارکت براي گروه این افراد اصلی انگیزه برخوردارند. خوبی مالیاتی هايمعافیت و اقتصادي

  باشد.می معنوي و خیرخواهانه هاي کمک مالی سپاريجمع در
 

 سن گروه این ویژه خصوصیات از اعتماد(:بی طلبان)امنیت چهارم ذهنی الگوی تفسیر

 شرکت یک براي کهاین تا باشند بانک یک کارمند دارند دوست هاآن است. پایین سواد و بای

 باشد. بانک در شانپول اما آورند دست به کمتري سود دهندمی ترجیح و کنند کار بنیاندانش

 سدپاريجمع اصدول و ندارندد بنیاندانش یا آپیاستارت هايشرکت از کافی اطالعات چنینهم

 در امدا دارندد؛ تاکیدد اشتغال ایجاد و کارآفرینی توسعه به وجود این با کنند.نمی درک را مالی
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 یحتد هسدتند. اعتمدادیب بورس به نسبت و ستین بانک از بهتر جا چیه معتقدند گویند.می عمل

 نخواهنددبود. صددم نفدر ،باشدندکرده يگذارهیسرما یآپاستارت شرکت کی يرو نفر 99 اگر

 ندارند دوست و ندارد یچندان تیاهم هاآن يبرا يمعنو و رخواهانهیخ يگذارهیسرما نیچنهم

 کنند. سکیر

 گیرینتیجه و بحث
 یمدال يسدپارجمع ،اسدتبوده انندیکارآفر اساسی هايچالش از یکی همواره هیسرما نیتام

 از یکی اینکه به توجه با باشد. نوپا يهاشرکت ازین مورد هیسرما نیتام يبرا موثر راهی تواندمی

 و شناسدایی دنبال به حاضر تحقیق است. بانکی هاي سپرده ما کشور در سرمایه تامین مالی منابع

 بدا راسدتا ایدن در اسدت. بدوده مالی سپاريجمع مورد در بانکی گذارانسپرده ذهنیت بنديدسته

 انتخداب تحقیق موضوع با مرتب  مدیریت حوزه متخصص اساتید از نفر 5 کیو روش از استفاده

 شده، شناسایی عامل 40 درنهایت، شد. بررسی مالی سپاريجمع مورد در هاآن ذهنیت و شدند

 شددهکسب اطالعدات تحلیدل از پد، کده گرفت قرار بانکی گذارانسپرده از نفر 20 اختیار در

 کدده دارنددد مددالی سددپاريجمع مددورد در ذهنددی الگددوي چهددار مجمددوع در هدداآن شددد مشددخص

 و احساسددی خیرخواهددان ناآگدداه، انحصددارطلبان حاکمیددت، تددابع پذیرهايریسددک از:عبارتنددد

 و داخلدی شددهانجام تحقیقدات نتایج با تحقیق این هاي یافته اعتماد.بی طلبانامنیت و گرامعنوي

 همکداران و افشدارپور (،2016) موساکاوسدکی و کالیسدک (،2013) هو و گربر مانند، خارجی

  باشد.می راستاهم (1396) احمدوند و ندافی و (1398) همکاران و سازانچیت (،1394)

 و ذهنیدت پژوهش این در کنندهمشارکت گذارانسپرده که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 خدانمی روایدت ۷کنندهمشدارکت دارندد. مدالی سپاريجمع موضوع به نسبت متفاوتی انتظارات

 کدامال نکتده ایدن اسدت، گرفتده قدرار سوم ذهنی الگوي در و معماري لیسان، که است ساله20

 و آپیاسدتارت هايشدرکت توسدعه روندد در آسدان و امدن مشدارکت خواسدتار که بود مشهود

 شدغل ایجداد براي بااشتیاق و خیرخواهانه صورت به بلکه خود، منفعت براي نه است بنیاندانش

  بگیرد. شکل اقتصادي رونق تا شود انجام
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 هدر بودن مخالف و موافق معناي به رد یا اییدت (6) جدول در تحقیق نتایج خالصه به باتوجه

 پدذیرش دارد، را تاییدد یدا موافقدت تدرینبیش که اول گروه درنتیجه و باشدمی هاآرایه از یک

 توسد  رد یدا و تاییدد ندوع ایدن چندینهم و دهدمی اختصاص خود به دیگران به تنسب بایتري

 پژوهش این هايیافته اهم است.شده انجام اند،بوده مخالف یا فقموا که ياگونه به گروه، خود

 مالی سپاريجمع به دعوت مناسب آمدهدست به ذهنی الگوي با چهارم گروه اعضاي حاکیست

 سدوم گدروه چندینهم و اسدت مالی سپاريجمع در مشارکت طالب اول گروه مقابل در نیستند،

 گدروه نهایدت در دارد؛ خیرخواهانده و معنوي اهداف براي را سپاريجمع در مشارکت پتانسیل

 باشند.می خنثی موضوع این به نسبت نفعانذي تعدد علت به نیز دوم

 تحقیق نتایج خالصه .6 جدول

 4الگوی 3الگوی 2الگوی 1الگوی تحقیق مورد اصلی موضوعات 

 تایید تایید - رد گذارسپرده گریزيریسک 1

2 
 هايشرکت مالی، سپاريجمع به راجع کافی اطالععدم

 بنیاندانش و آپیاستارت
 _ رد تایید تایید

 _ رد تایید تایید درآمد کسب و گذاريسرمایه جدید هايراه طالب 3

4 
 انجام انگیزه و جامعه در بودن موثر و مفید احساس

 معنوي و خیرخواهانه گذاريسرمایه
 رد تایید _ تایید

 رد - تایید تایید اقتصادي و مالی هوش 5

6 
 و گذاريسرمایه جدید هايراه به اعتماديبی

 بنیاندانش و آپیاستارت هايشرکت
 تایید تایید - رد

 - تایید رد تایید بودن جمعی تصمیمات تابع ۷

 نتیجه

 کلی

 از اعم مالی سپاري جمع در حضور مناسب الگوهاي

 معنوي و خیرخواهانه یا سهام ازاي در گذاري سرمایه
 رد تایید _ تایید
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 پیشنهادها
 ادامده در ،بدانکی گذارانسدپرده بدر آن مسدتقیم تداثیر و مالی سپاريجمع اهمیت به توجه با

 شود:می ارا ه گذارانسپرده مالی سپاريجمع موفقیت منظوربه سیاستگذاري پیشنهادهاي

 و هاآپاسددتارت بدده هدداگروه اعتمدداديبی اصددلی دلیددل حاکمیددت: تددابع پذیرهايریسددک

 در ملددی رسددانه نقددش و اسددت کددافی اطالععدددم از ناشددی گذاري،سددرمایه جدیددد هايشددیوه

 شددودمی پیشددنهاد دارد اهمیددت بسددیار کنندهمشددارکت جددذب بددراي تبلیغددات و رسددانیاطالع

 باشند. امر این متولی ایرانی هاییشبکه

 از آگداهی نداشدتن ضدمن تحقیدق، نتدایج حسب بر دوم ذهنی الگوي ناآگاه: انحصارطلبان 

 باشدند.می نیدز انحصدارطلب نوپدا، هايشرکت به اعتماديبی و گذاريسرمایه جدید هايروش

 خریددپیش یدا سهام تخصیص مبناي بر گذاريسرمایه قصد به گروه این شودمی توصیه بنابراین

 و اختدراع ثبت شوند، دعوت مالی سپاريجمع به بنیاندانش هايشرکت انحصاري محصویت

 دارد. مستقیم تاثیر سرمایه جذب در تجاري اسرار

 مسدتعد گدروه ایدن سدوم، ذهندی الگدوي تفسدیر مطدابق گرا:معنوي و اسیاحس خیرخواهان 

 شدناخت براي کافی وقت کهآن ضمن باشندمی معنوي و خیرخواهانه سپاريجمع در مشارکت

 مدرتب  که خدماتی و محصویت براي تنها شودمی توصیه بنابراین ندارند. بازار بررسی و حوزه

 شدغل، دیگدر عبارت به باشیم؛داشته سپاريجمع در مشارکت تقاضاي هاستآن حرفه و کار با

 و باشدد مدالی هدايکمک جدذب بدراي اصدلی هدايمالک از افدراد ایدن سدلیقه و عالقه حرفه،

 دغدغده مدوردنظر آپاسدتارت پیشنهادي ارزش طلبدمی زیادي حد تا گروه این بودن احساسی

 از رایگدان نسدخه اهددا توانددمی انگیدزه و مشدوق موارد بعضی در کند، حل را جامعه از بخشی

 باشد. کننده مشارکت به افزار نرم یا تولیدي محصول

 مشارکت براي موردنیاز هايمولفه از یک هیچ چهارم گروه اعضاي اعتماد:بی طلبانامنیت 

 ضدمن شود؛نمی توصیه سپاريجمع به گروه این دعوت بنابراین ندارند. را مالی سپاريجمع در

 اند.داده تشکل را آماري جامعه از کمی درصد کهآن

 که جاآن از شود.می ارا ه آتی تحقیقات براي پیشنهادهایی حاضر، پژوهش نتایج به توجه با

 در هاییفرضدیه مثابد  بده را آن نتدایج تدوانمی اسدت،بوده اکتشدافی ماهیت نظر از پزوهش این
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 هدايگروه از اسدت بهتدر آیندده تحقیقدات در تدوانمی چنینهم کرد. بررسی آتی هايپژوهش

 اجتمداعی، شدناختیجمعیت هدايویژگی بده باتوجده کدرد. اسدتفاد آزمدون براي مختلف هدف

 یافت. دست متفاوتی نتایج به جامعه از بخش آن افراد هايخواسته و فرهنگی
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