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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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 جمعی مالی تأمین رفتار موفقیت بر تأثیرگذار عوامل شناسایی

 گذاری( سرمایه خانة مطالعه: )مورد
 2مهرنوش مینا ،2کریمی آصف ،1ازنب الهام

 ایران قم، تهران، دانشگاه فارابی پردیس حسابداری، و مدیریت دانشکدة ارشد، کارشناس .1
 ایران قم، تهران، دانشگاه فارابی پردیس حسابداری، و مدیریت دانشکدة استادیار، .2

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

 چکیده

 معناو   و مااد   هاا   پاداش دریافت با که است گسترده یجمعیت با اینترنت بستر در عمومی فراخوان یک جمعی مالی تأمین
 هاا  پروژه از مختلفی انواع ا بر مالی تأمین برا  جامعه رد خرد ها  سرمایه گردآور  از تأمین مالی جمعی، هدف است. همراه
 شاد.  پرداختاه  گااارد  می تأثیر جمعی مالی تأمین بر که عواملی به پژوهش این در ،پیشین مطالعات با سو هم .دگیر می صورت
 از نفار  پااندده  باا  افتهساختاری نیمه ةمصاحب گاشته، در آمده دست به نتایج بر گاار  صحه و جدید عوامل شناسایی برا  ،سپس

 ناوع  از گیر  نمونه روش گرفت. صورت ،اند داشته فعالیت گاار  سرمایه ةخان در که جمعی، مالی ینتأم خبرگان و کارشناسان
 هاا   مصااحبه  و گاشاته  متاون  طباق  شاد.  اساتفاده  کیفای  محتاوا   تحلیل از هدف این تحقق برا  .بود قضاوتی هدفمند
 جمعیتای،  عوامال  :از ناد ا عباارت  که ندا هشد شناسایی ندگاارتأثیر جمعی مالی تأمین رفتار وفقیتم در که عواملی گرفته صورت
 استخراج مصاحبه بر استناد با عوامل این از جدید  ها  مفهوم محتوایی، تحلیل در پروژه. بر گاارتأثیر عوامل ،محیطی عوامل
 تأثیرگااار  که مدلی  ایجاد به منجر مالی جمعی تأثیرگاار است. موفقیت تأمین بر که مدلی انجامید به ایجاد نهایت در که دش
 .دهد می نشان را باشد، می جمعی مالی تأمین یتموفق بر

 گانکلیدواژ

 .جمعی مالی تأمین ،مالی تأمین ،جمعی مالی تأمین پلتفرم
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 مقدمه

 در دمتعد   های چالش با خود حیات نوپای مراحل در کارآفرینانه وکارهای کسب از بسیاری

 و پدایر  مخدارر   گدااری  سدرمایه  هدای  صدن و   و هدا  باند   از الزم مالی منابع مینأت زمینة

 ید   شدرو   بدرای  الزم ةسدرمای  به مح ود دسترسی شون . می رو هروب وکار کسب فرشتگان

 مندابع  جدایگزین  هدای  را  یافتن دنبال به تا است کرد  ناگزیر را کارآفرینان تاز  وکار کسب

 دارند   یمح ود یمال تأمین یها نهیگز نوپا یوکارها کسب .(Liang et al. 2019) ن باش مالی

 . همچندین اسدت  محد ود ، کدارآفرین  شخصی منابع لیقب از ،یسنت یمال تأمین یها روش و

 قیددرر از یمددال تددأمین و شددون  مددی رد قددهیوث  اشددتنن علددت بدده اغلددب یبددان  یهددا  وام

 پتانسدیل  بده  کده  کارهدا و کسدب  از یمحد ود  تعد اد  بده  فقد   ریپدا  مخارر  یگاار هیسرما

 روشز ا بتوانند    ید با ندان یفرآکاربندابراین   .ردید گ مدی  تعلدق  باشدن   رسدی    سدازی  تجاری

 یوکارهدا  کسدب  یمدال  تدأمین  یبدرا  اینترنت فضای در جمعی مالی تأمین نام به ینیگزیجا

 .(Ellman & Hurkens 2019) کنن  استفاد  خود ینوپا و کوچ 

 بدرای  سدازمان  ید   یدا  ردف ی  تمایل کارآفرینانه، وکارهای کسب نگرش صوصخ در

 کارآفرینانه گرایش جزءتوان  می ،تغییر برای مسئولیت حس و ج ی  های فرصت از استفاد 

 کارآفرینانده  و نوظهور های روش از ی ی جمعی مالی تأمین (.1383 )مقیمی شودمحسوب 

 (.Bender et al. 2019) ستها حوز همة  در ج ی  اجتماعی های فعالیت گسترش برای

 مدالی  تدأمین  بدرای  دسدتر   در و مهد   هدای  را  از  دی ی جمعی مالی تأمین از استفاد 

 سدرعت  بدا  را دخدو  یها سرمایه بتوانن  رریق این از تا رود می شمار به نوپا وکارهای کسب

 اگدر  اعالم کردن  (2019) هروکنس و لماناِ(. Yang & Zhang 2016) دهن  افزایش بیشتری

 هدا  مدا   هدا  آن مدالی  تدأمین  است مم ن کنن ، مالی تأمین به اق ام سنتی رریق از کارآفرینان

 از درسدت  درک ،تفاسدیر  این با .کن  منصرف وکار کسب تیریم  از را ها آن و ب ش  رول

 یوکارهای کسب و گااران یهسرما برای آن بر تأثیرگاار عوامل شناسایی و جمعی مالی تأمین

 (.Bannerman 2013) است ش  تب یل  بزرگمش لی  و چالش به ن ا مالی تأمین نیازمن  که

 بسیاری که است این ن ا مواجه آن با نوپا وکارهای کسبدر  فعاالن همة تقریباً که وضوعیم
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 مدالی  تأمین به توان نمی ها آن با که دارد وجود کشور داخل در همچنان سنتی های روش از

 بحدران  بدا  مختلد   دالیدل  به ایرانصنعت  حاضر حال در ،همچنین ش . موفق و ادد ادامه

مشد ل مسدتانا    این از مالی تأمین برای نوپا وکارهای کسبو  است مواجه کاری بی و رکود

 بدرای  گداار  سدرمایه  جداب  دشدواری  کرد اشار  آن بهتوان  می که دیگریموضو   نیستن .

 هدای  روشبدا   جمعدی  مالی تأمین گیریکار به .است سنتی های روشبا  نوپا وکارهای کسب

 کده  آید   مدی  حسداب  بده  نوپا وکارهای کسب و ها شرکت برای مه  های را  از ی ی درست

 کن . کم  نیز ها آن به مالی تأمین در توان  می

 ، که ن ا فعالیت حال در 1392 سال از پلتفرم نو  17 به نزدی  ایران در این ه به توجه با

 سدرمایه  اگدر و  .شدود  می افزود  ها پلتفرم این در گااران سرمایه و ها پروژ  تع اد بر روز هر

 توانن می کنن  شناسایی را شودمی موفقجمعی   مالی تأمین ایجاد باعث که عواملی گااران

باشن . و از ررفی ع م شناسدایی عوامدل موفدق و     داشته صنعت در مناسبی گااری سرمایه

خواه  ش  که سدرمایه گدااران و همچندین سدرمایه      الی جمعی باعثتأثیرگاار در تأمین م

 پایران، ش ست در پروژ  تأمین مالی جمعی را تجربه کنن   

 و جهدان  در کارآفرینانده  وکارهدای  کسدب  برای جمعی مالی تأمین باالی اهمیت به توجه با

 شد ن  بهتدر  بده  ینهدر این زم پژوهش دادن انجام ایران، در وکارها کسب از نو  این رش  انتظار

 یدافتن  صد د در نیدز  ضرحا پژوهش ،همچنینکن .  می شایانی کم  جمعی مالی تأمین عملیات

  شود می جمعی مالی تأمین رفتار موفقیت بر تأثیرگااری باعث عواملی چه که است م لی

 پژوهش پیشینة و نظری مباني

 ّی جد   ای مسئله هموار  آن ةتوسع و وکار کسب ان ازی را  برای مالی تأمین آوردن دست به

 بده  یمدال  نیأمتد  (.1393 بوذرجهرمی و )کریمی است بود  تولی ی های بنگا  صاحبان برای

 از اسدتفاد   یجدا  بده  نیهمچند  و یتجدار  یوکارها کسب از یبانیپشت ه ف با معمول رور

  اسدتفاد  مورد وکار کسب یزان ا را  یبرا نیکارآفر به کم  به منظور و س یپرر یها قهیوث

 فعالیدت  ت اوم جهت در مالی منابعتهیة  ،دیگر عبارت به(. Allen et al. 2019) ردیگ یم قرار

 تدأمین  . گویند  می مالی مینأت را مختل  رر  به و سازمان بیرون یا درون از کارآفرین ی 
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کدردن    رفبررد  هدا  آنهد ف   کده  ییهدا  وژ پدر  در صدنعت  یارتقا برای وکارها کسب مالی

 (.Mazzucato & Semieniuk 2018) دارد زیادی ارزش است شورک اقتصادی مش الت

 از وکارهدا  کسب برای مالی مینتأ اگر . ماالًاست ش   وارد مالی تأمین بر اش االتی البته

 ها بان  از مالی تأمین اگر باش . مح ود منابع است مم ن ،گیرد صورت خانواد  و دوستان

 هد ف  اگدر  نیست. ذهن از دور ها بان  مالی های بحران از بع  پروژ  کردن رد ام ان ،باش 

 در مد یریتی حیطدة   ش ن ودمح  ام انباش ،  وکار کسب فرشتگان رریق از لیماتأمین  در

کارآفرینددان اسددت  بددرای فرصددت بهتددرین جمعددی مددالی تددأمین دارد. وجددود وکددار کسددب

(Lissowska 2018 موضو .) در سرمایه ساختار بهترین انتخاب توجیه و مالی منابع انتخاب 

 مناسدب  توزیدع  و انتخاب در م یریت نگرش بررسی برای را ینهزم تجاری مختل  شرای 

 (.1394 هم اران و )داغانی است گشود  مالیمباحث  در مالی منابع

 تجداری  هدای  سازمان بر چشمگیری رور به 1ارالعات فناوری ،گاشته ةده دو رول در

 مدالی  مینأتد  جملده  از ،ال ترونی دی  وکارهای کسب به فناوری نو  این است. گااشته تأثیر

 تدأمین  از نوعی جمعی مالی أمینت(. Ryu & Kim 2016) است کرد  شایانی کم  ،2جمعی

  یتأک تیواقع نیا بر و گیرد می صورت اینترنت بستر در فراخوانصورت  به که است مالی

 بده  پدروژ   مالی تأمین جهت را پول مق ار زیادی اجتماعیشب ة  در تعامل با مردم که دارد

 (.Vismara 2019) آورن  می جودو

 مطرح آن در بازیگرسه  نقش شود می تصحب جمعی مالی تأمین اکوسیست  از که زمانی

در  آنها از که بازیگرانی اصلی کانون ،شود می پول جریان ایجاد باعث ها آن فعالیت که است

تأمین مالی جمعی یاد می شود صداحبان پدروژ  و سدرمایه گداارانی هسدتن  کده در بسدتر        

  .(Lehner & Harrer, 2018) آین تأمین مالی جمعی گرد ه  میپلتفرم مشترکی به نام 

 نتیسد  صدورت  به ها سال که ش   مالی تأمین برای مناسبی جایگزین جمعی مالی تأمین

 ییهدا  پلتفدرم  در جمعی مالی تأمین (.Vismara 2019) گرفت می صورت وکارها کسب برای

 بده  را پدروژ (  ان)صاحب مالی منابع متقاضی کارآفرینان یا گااران سرمایه که گیرد می صورت
                                                                                                                                            
1. information Technology 
2. crowd funding 
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 ارائده  ای گسترد  جمع برای را شان ای   ده  می اجاز  ای   انصاحب به و سازد می مرتب  ه 

 هدا،  یبین پیش اسا  بر (.Cumming & Zhang 2018) کنن  مالی منابع درخواست ها آن زا و

 رسدی   خواهد   دالر میلیدارد  96 از بدیش  بده  جمعدی  مالی تأمین بازار حج  2020 سال در

 تدأمین  از استفاد  خواهان که ییوکارها کسبمیزان  آمار این با (.1398 هم اران و )کاظمی

 موفدق  جمعدی  مدالی  تدأمین  ید   (.Hurt 2015یافدت )  خواه  افزایش هستن  جمعی مالی

 شد    تدالش  بدرایش  که مق ار آن از بیشتر یا نظر م  پول همة به که است ابت اری یررح

 شدمار  فقد   و شدون   مدی  مواجده  ش ست با جمعی مالی تأمین های ررح از خیلی رس . می

  ونب ،گرید یسو از(. Mollick 2014) ن رس می خود ه ف مق ار به ها پروژ  این از ان کی

 تأمین از استفاد  ی .رس نخواهن  تیموفق به هرگز کوچ  یوکارها کسب ،یکاف یمال نیتأم

 کند   مدی فراه   را ام ان این دنیا در ج ی  کانال ی منزلة  به اینترنت بستر در جمعی مالی

 صدورت  بده  جهان سراسر در ها پروژ  برای کارآفرینان و گااران سرمایه از بیشتری تع اد که

 .(Bannerman 2013) کنن  برقرار ارتباط دیگر ی  با پای ار و ای حرفه

 تدأمین  ردرح  ید   موفقیدت  به چیز چه راستی به که است این شود می مطرح کهالی ؤس

 جمعدی  مدالی  تدأمین  رفتدار  بدر  تأثیرگداار  شداخ   چند ین  شدود.  مدی منجر  جمعی مالی

 دارن . اهمیت که است ش   مشخ  گاار سرمایه

 جمعي مالي تأمین رفتار بر تأثیرگذار عوامل

 بنابراین .گیرد می صورت پاداش رریق از ها پروژ  برای سرمایه ابج از درص  82 :پاداش

آید    حسداب  هب جمعی مالی تأمین در گااری سرمایه برای مه  یعامل شپادا رود می انتظار

(Schwienbacher & Larralde 2010 .)بدرای  باید   کدارآفرین  کده  کند   مدی  اشار  عامل این 

ارائدة   یدا  محصدول  فدروش  پدیش  ام ان یا محصول از رایگان نمونة ی  مالی کنن گان تأمین

 نظدر  در گدااری  سدرمایه  قبدال  در رایگدان  صورت به را خ ماتارائة  نمونه ی  یا تخفی 

 (.Ellman & Hurkens 2019) بگیرد

 هک است یپول مق ار جمعی مالی تأمین در شرکت برای مه  های انگیز  از ی ی :لپو مقدار

 الرالد   و اسد وینب ر (. Kusumarani & Zo 2019شود ) منجر گاار سرمایه مشارکت به توان  می



358  ،1400 تابستان، 2، شمارة 19دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 

بده   که کنن  می استفاد  جمعی مالی تأمین از زمانی کوچ  وکارهای کسب اعالم کردن  (2010)

 دریافت جمعی مالی تأمین در گااران سرمایه یها انگیز  از ی ی .دارن  نیاز سرمایه از یکم مبلغ

 .(Eisenmann et al. 2006) ستها پروژ  از سود درص ی

 و عدی جم مدالی  تدأمین  هدای   هشدب  در اصدلی  تفاوت کرداعالم  (2010( 1ن فرو :زمان

 و پول آوری جمع توانن  می جمعی مالی تأمین های شب ه که است این سنتی مالی های پروژ 

را  الزم زمان  تم توانن  نمی سنتی مالی های پروژ  اما .دهن  انجام زمان ه  را پروژ  اجرای

 .برسانن  گاار سرمایه ارال  به سود  بازد کسب و پول آوری جمع برای

 Liangکند  )  می تعیین گااران سرمایه غرافیاییج هویت را گااری سرمایه رفتار :جغرافیا

& Yuan 2016). گدااری  سدرمایه  خود شهر از دور دهن  می ترجیح گااران سرمایه یعنی این 

 مربورده  وکدار  کسب در را خود های گااری سرمایه رش  چگونگی دارن  لتمای ها آن .ن نن 

 .(Belleflamme 2014) ببینن  کارآفرینان توس 

 نشدان  را پیشدنهادی  ةپدروژ  از یارالعدات  صدحت  و دقدت  پروژ  کیفیت :پروژه کیفیت

 وی برای را پروژ  بودن اعتماد ابلق میزان و گیرد می قرار گاار سرمایه اختیار در که ده  می

 .(Liang et al. 2019) کن  می مشخ 

 :کنند   مدی  معرفدی  پول آوری جمع برای را م ل چهار محققان :جمعی مالی تأمین مدل

 بده  هدا  پدروژ   روی یگداار  سدرمایه  بدا  گدااران  سدرمایه  وام. ،سدهام  پاداش، ه ایا، بر مبتنی

 زانید مر بد  یبسزای تأثیر پروژ  نو  انتخاب کنن . می  ایپ دست متفاوت و مناسب سودآوری

 .(Kraus 2017گاارد ) می مالی تأمین و پروژ  ی  تیموفق

بدر   (2019) شهم داران  و 2هیند   و (2010) الرالد   و س وینب را :مشترک های ارزش

 تأمین های پروژ  در انکارآفرین مشابه یاحساسات و منافع اغلب مالی کنن گان تأمین که ان  آن

 .دارن  جمعی مالی

 و سدن  مانند   ،شدناختی  جمعیدت  عوامدل  اعالم کردن  (2016) کی  و ریو :جنسیت و سن

                                                                                                                                            
1. Freund 

2. Hinag 
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و  1محمد ی  همچنین .گاارد می جمعی مالی تأمین رفتار در گاار سرمایه بر مابتی ثیرتأ ،جنسیت

 انتخداب  اند   اعالم کرد  و دانسته ارتباط در جمعی مالی تأمین م ل با را جنسیت (2018)شفی 

 گاارد. می تأثیرها  آنانگیزة  بر و است ارتباط در افراد جنسیت با مالی تأمین نو 

 مدالی  تدأمین  رفتدار  موفقیتبر  گااررتأثی عوامل زمینة در  ش  منجاا تمطالعا به توجه با

 .است ش   ر شاا ها آن از برخی به 1 ج ول در ،خالصه صورت به ،جمعی

 جمعی مالی تأمین موفقیت بر گذارتأثیر عوامل شناساییزمینة  در ها پژوهشخالصة . 1 جدول

 گذارتأثیر عوامل مقاله عنوان
 مالی مینأت برثر ؤم عوامل بن ی اولویت
 مراتبی سلسله تحلیل از استفاد  با جمعی

 (1393 )مایلی

 مرکزی، بان  پولی های سیاست مالی، های سیاست انتظار مورد بازد  ریس ،
 قانونی و شرعی های مح ودیت وجود بور ، سازمان نظارتی های سیاست

 گااری سرمایه بر مؤثر فاکتورهای تعیین
 )قربانی جمعی مالی تأمین های ررح در

 (1394 ،کوتنایی

 برای اولیه مبلغ افراد، و کارآفرین بین مشترک ارزش بازگشت، زمان م ت
 به اعتماد پاداش، نو  و میزان ،پروژ ، میزان موفق آمیز بودن گااری سرمایه

 پروژ  ررح کیفیت کارآفرین،
 تأمین پویایی و موفقیت بر مؤثر عوامل
 Crosetto & Regner) جمعی مالی

2014) 

 اتمام تا آن بودن ومام  و جمعی مالی تأمین های پروژ  بودن موفق درثر ؤم عوامل
 تع اد قبیل از پروژ  برایثر ؤم تبلیغات و مالی تأمین ةدور از: ن ا عبارت پروژ 

 اینترنت در تبلیغات تصاویر تع اد وی ئوها، تع اد کلمات،

 ةفناوران های پروژ  در موفقیت عوامل
 .Cordova et al) جمعی مالی تأمین

2015) 

 دیگر حمایت سطح ةمشاه  با گااران سرمایه که جمعی مالی تأمین موفقیت عوامل
 این و شون  می گااری سرمایه به ترغیب گااری سرمایه فرمپلت در گااران سرمایه

 شود. می گااری سرمایه موفقیت شانس افزایش باعثموضو  
 های م ل در مالی تأمین روش بهبود
 ها پلتفرم بر مبتنی جمعی مالی تأمین

(Lee et al. 2016) 

پروژ  به حساب  انتخاب در انگیزشی موارد جزی پروژ  بازده و مالی سود کسب
 گاار است تأثیر جمعی مالی تأمین در که آی می

 کوچ  ینالآن های خیریه در اه ا رفتار
(Liu et al. 2017) 

 بر پروژ  محتوای کیفیت و ،پروژ  محبوبیت آغازگر، شهرت مانن  یهای ویژگی
 است. تأثیرگاار جمعی مالی تأمین رفتار

 شناسي روش

 .اسدت  دیبررادد ک یادد ه هشوژدپجزء  فه  لحاظ از و کیفی روش ظلحا از هشوژپ ینا

مدؤثر   ،اارگد  سدرمایه  ید   نظر از ،جمعی مالی تأمین ررح ی  موفقیت بر که یعوامل ابت ا

 .ش ن  شناسایی تجربی پیشینة و ینظر پیشینة ورمر و ایکتابخانه تمطالعا به توجه با است

  ن .دد ش بینیزادد ب زیادد س ومیدد ب ف دد ه با و نگارخب نظر از د ستفاا با ، این عواملسپس

                                                                                                                                            
1. Mohammadi 
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 ریماآ معةجا .ش  انجام و رراحی ای ساختاریافته نیمه ةمصاحب بیشتر عوامل شناسایی جهت

 ةخاند  جمعدی  مدالی  تدأمین  خبرگدان  ،وعیدد موض وردد قلم هدد ب هدتوج ادب ،هشوپژ نیا در

 قضداوتی د  ه فمن  گیری نمونه روش از خبر  افراد ک  تع اد دلیل به و بودن  گااری سرمایه

 و شد   ققمح نفر 15 با نظری اشبا  به رسی ن تا ش   انجام های مصاحبه تع اد .ش  استفاد 

 جهدت  همچندین  .کدرد  پید ا  ادامدده  20 فرن تدا هدا مصداحبه ها د اد کفایت از ارمینان برای

 .ش  د ستفاا محتوا تحلیل روش از ش   آوری جمع های داد  تحلیل

مقایسة  و اردن  را کمی تحقیق در رعتباا ضمنی یمعنا نهما ییروا یا رعتباا ،کیفی تحقیق در

 قیقد تعری  رریدق  از کیفدی  هدای  داد  روایدی  .(1384 زاد  علی و )فقیهی نیست دارادمعن ییروا

 از برگرفتده  احبهدد مص یادهپرسش یدحارر و ،هشوژدپ ةدنمون ستدر بادنتخا ،ریماآ جامعة

 روایددی دانشددگا  اناسددتاد از نفددر 4 از نظرسددنجی بددا ،همچنددین .ش  محقق پیشین یها هشوپژ

را  خداص  مدتن  ی  بارةدر فرد ی  تفسیر یا ،درک سازگاری، ثبات شاخ  .ش  یی أت مصاحبه

 معندای  یدا  درک سدازگاری  میدزان  ک گداار  دو بدین  پایدایی  که درحالی گیرد؛ می ان از  زمان ری

 کده کن   می اشار  ای درجه به )ت رارپایری( ک گاار دو بین پایایی گیرد. می ان از  را متن مشترک

 هدد ب ،ینهمچند  (.1384 زاد  علدی  و )فقیهدی  کنند   می ت رار را دیگر ی  نتایج ک گاار چن  یا دو

 ،ها داد  تحلیل در هشگروپژ یها ی گاد نسان ر قلاح  به و هشوژدددددددپ پایایی تقویت رمنظو

 دو عیموضدددو درون توافدددق روش ،ها گفته قیقد ثبت و ضب  و قیقد داریبر شتددایا بر ونفزا

 بدا  بازرگانی م یریت دکتری نفر ی  و کارو کسب م یریت دکتری نفر ی  ش . انتخاب ک گاار

 ک گدااران  همدرا   انمحققد  ،سپس. کنن  هم اری ک گاار در مقام تاش   تقاضا ازاریابیب گرایش

 ش . محاسبه 1رابطة  ربق موضوعی درون توافق درص  و ن کرد ک گااری را مصاحبه 5 هم ار

(1) 
 

 1رابطدة   از اسدتفاد   با تحقیق این در ش   انجام های مصاحبه برای ک گااران بین پایایی

 اسدت،  درصد   70 از بیشدتر  پایدایی  از میزان این این ه به توجه با است. درص  79 با برابر

 .ش  تأیی  ها ک گااری اعتماد قابلیت
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 پژوهش های يافته
 شناختي جمعیت توصیف

 هددای ویژگددی ةخالصدد و شددود مددی ارائدده تحلیلددی صددورت بدده پددژوهش هددای داد  ررسددیب

 در جمعدی  مدالی  تدأمین  صدنعت  خبرگدان  که است آن از حاکی آم   دست به شناختی جمعیت

 اندوا   همچندین   .ند دار حدوز   ایدن  در مدرتب   و بداال  تحصدیالت  گااری سرمایهخانة  پلتفرم

 کده  است آن ةدهن  نشان ،ان  کرد  استفاد  ها آن از شون گان بهمصاح که ،مالی تأمین های روش

 گفتندی  هسدتن .  یکداف تجربة  و دانش دارای و خبر  زمینه این در و آشنا جمعی مالی تأمین با

 .است آم   2 ج ول در که کردن  اشار  گزینه ی  از بیش بهزمینه  این در فرادا است

 شناختی جمعیت نمای. 2 جدول

 فراوانی معیارها عامل
 درصد

 فراوانی
 فراوانی معیارها عامل

 درصد

 معیار

 جنسیت
 80 12 مرد

 سمت

 13 2 پشتیبانی وب سایت

 7 1 روابط عمومی 20 3 زن

 نس

 53 8 کارشناس تأمین مالی جمعی 40 6 35ـ  30

 7 1 مدیر اجرایی 40 6 40ـ  36

 13 2 بازاریابی و بازرگانی 13 2 51ـ  41

 7 1 به باال 51

نحوه تأمین 

 مالی جمعی

 60 9 سرمایة خطرپذیر

 تحصیالت
 46 7 وام از مؤسسات 53 8 ارشد کارشناسی

 46 7 زدیکانقرض از ن 46 7 دکتری و باالتر

رشته 

 تحصیلی

 40 6 وکار فرشتگان کسب 13 2 افزار نرم

 60 9 انداز پس 7 1 مدیریت منابع انسانی

 26 4 فروش سهام 53 8 مدیریت بازرگانی

 100 15 تأمین مالی جمعی 7 1 مدیریت کارآفرینی

 13 2 وکار مدیریت کسب

 7 1 الملل اقتصاد بین

 ها يافته تحلیل

 ردور  بده  را ش   نوشته یا ش   گفته متن ی  زبانی های ویژگی که است روشی محتوا لتحلی

 فدردی  های ویژگی همچون زبانی غیر مسائل ار درب نیز ده نشان می منظ  و عینی ،بینانه واقع

 و )قائد ی  نماید   مدی  تاجاستن وی های گرایش و نظرات و متن نویسن   یا گوین   اجتماعی و
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 شناسدایی  بده  مربدوط  هدای  پرسش به پاسخ در ش   مصاحبه افرادنفر از انزد  پ .(1395 گلشنی

 ،ابتد ا  .کردندد   بیددان  فراوانددی  مصادیق جمعی مالی تأمین رفتار موفقیت بر گاار ریتأث عوامل

 هدا  داد  بدر  گدااری  صدحه  جهدت  و شد   برداری نسخه و ضب  تلفنی های تما  ری مصاحبه

 مهد   عبدارات  از اولیه ک های مصاحبه های داد  آوری جمع فراین  ردی ش ن . تحلیل االتؤس

 ثانویده  کد های  عندوان  بده  ها آن ترین مه  و ن شد  پداالیش کد ها بع  ةمرحل در و استخراج

 وصدل  هدا  مقولده  بده  ها مفهوم و مفهوم به ثانویه هایک سپس،  .ش ن  بن ی دسته و گااری نام

 .شود مشاه   می  گااریک و تحلیل روش خالصه رور به 1 ش ل در .ش ن 
 

 ها ه داد کدگذاری روند و تحلیل. 1شکل

 عندوان  بده  و اسدت  آم   3ج ول در جمعی مالی تأمین خبرگانسؤاالت مصاحبة  پاسخ

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

 .ان  گرفته قرار اولیه ک های

 جمعی مالی تأمین رفتار بر تأثیرگذار عواملاولیة  کدگذاری .3 جدول

 اولیه کدهای کالمی های گزاره
 جمعی مالیتأمین  بر سنتأثیر   شود گااری برای آتیه بیشتر می به سرمایه تمایل افرادرود  تر میباال سن افراد ان از  هر

 ها  پروژ  در تشرک تأثیر میزان درآم  بر  .کنن  می شرکت ها وژ پر در بیشتری بال فراغ با باال درآم  با افراد
 هدا  خدان   بده  نسدبت  چون کنن . شرکت جمعی مالی تأمیندر  دارن  تمایل بیشترآقایان 

 بده بیشدتر   آقایدان  و اهد ا  بده  بیشتر ها  خان  دارن . یترباال پایری ریس  و سرمایة بیشتر
 .دارن  عالقه سهام و پاداش

ت بر انتخاب م ل تأمین مالی تأثیر جنسی
 جمعی

بدرای    نباشد  داشدته زیاد و تخصد  بیشدتری    تجربه و ،باالتر تحصیالت افراد چه هر
 است. گاار تأثیرشرکت در پروژ  های تأمین مالی جمعی 

تأثیرتحصیالت و تجربة بیشتر و تخص  
 جمعی مالی تأمین درباالتر بر شرکت 

گااری و مشارکت در تأمین مالی جمعدی بدرای آیند ة     هفرد متأهل بیشتر به دنبال سرمای
 خانوادة خود است.

تأثیر وضعیت تأهل بر تمایل به شرکت در 
 پروژة تأمین مالی

دهن . ماالً کردهدا در   گااران در پروژة مربوط به خطة خود رغبت نشان می بیشتر سرمایه
 گااری دارن . خطة کردزبان تمایل بیشتری به سرمایه

گااران در خطة  یت و نژاد سرمایهتأثیر قوم
 خودشان در تأمین مالی جمعی

باالی شهر، پایین شهر، و وسد  شدهر زند گی کدردن باعدث تغییدر سدب  زند گی و         
 شود. گااری می سرمایه

تأثیر محل س ونت بر تمایل افراد بر تأمین مالی 
 جمعی

مایدل بده    هر ان از  ی  پدروژ  جداب سدرمایة بیشدتری داشدته باشد  افدراد بیشدتری        
 شون . گااری می سرمایه

های  ش   برای پروژ  آوری تأثیر ان ازة مبلغ جمع
 تأمین مالی جمعی
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 . کدگذاری اولیة عوامل تأثیرگذار بر رفتار تأمین مالی جمعی3جدول ادامة 

 کدهای اولیه های کالمی گزاره
 خدوانی  ه  ژ پرو ارزش با ش   درخواست مبلغ میزان و باش  ش   کارشناسی اگر پروژ 
 .شون  می مشارکت به ترغیب بیشتر افراد ،باش  داشته

 تأمین در پروژ  برای ش   درخواست مبلغ تأثیر
 جمعی مالی

 باعدث  و برانگیزاند   را کنند    مشدارکت  اقتصدادی  شد   بتوان باش  و  یمنطق پاداش اگر
 است. تأثیرگاار، شود جمعی مالی تأمین به ترغیب

 کنن گان مشارکت به ش   داد  وع   پاداشتأثیر 
 تأمین در مشارکت جهت ها آن بیشتر تمایل بر

 جمعی مالی
 به زودتر و باش  کمتر مبلغ آوری جمع و سوددهی برای پروژ  ی  زمان م ت ان از  هر

 هد    پدروژ  صداحب  و شود می گااری سرمایه به ترغیب بیشتر گاار سرمایه برس  نتیجه
 .کن  می شرو  را کار بیشترانگیزة  با و زودتر

 پروژ  برای پلتفرم در ش   اعالم زمان م تتأثیر
 جمعی مالی تأمین های

 هد ف  اسدت  مم دن  دارن . ها م ل نو  نیا به ورود یبرا یمتفاوت لیدال و قیسال افراد
 است مم ن نیز . کن شرکت هیریخ م ل در عوض ب ون  هبخوا و  باش کم نفر   ی
 .کن  یگاار هیسرما سهام در و  کن ف ر سود یبازده به نفر  ی

ای بر جمعی مالی تأمین های م ل انوا تأثیر 
 انتخاب پروژ 

 مد ل  در حتی؛ ن ارد وجود مالی تأمین برای ه فی اصالً ،باش  ن اشته بازدهی پروژ اگر 
 خیرخواهانه مقاص اگر  که کرد تعری  گونه این را بازدهی بتوان شای  اه ا م ل در اه ا.

 .است بازدهی نوعی ه  این کن  باز نظر مورد افرادکار  از گرهی و  بنشین بار به

 مالی تأمین به تمایل برپروژة مالی   ازدهیبتأثیر 
 جمعی

 نزدید  بده ی د یگر    گاار سرمایه تخصصی و کاریحوزة  با مورد نظر پروژ  محبوبیت
 مشدارکت  پروژ  آن در که کن  می پی ا انگیز  و شود می ترغیب بیشتر گاار سرمایه باشن 
 کن .

در  افراد بیشتر مشارکت بر پروژ  تأثیرمحبوبیت
 تأمین مالی جمعی

 و برانگیزاند   را کنن   مشارکت اقتصادی ش  بتوان  که باش  داشته را منطق آن پاداش اگر
 است. تأثیرگاار، شود جمعی مالی تأمین سمت به ترغیب باعث

در  کنن گان مشارکت بر تمایل پاداشتأثیر 
 جمعی مالی تأمین روژ  هایپ

 بسیار پروژ ادامة  در وی حضور، باش  داشته تخص  مربورهحوزة  در گاار سرمایه اگر
 کارآفرین با مالی منابع مج د تزریق و بازخورد و ارالعات دادن با توان  می و مؤثر است

 .باش  تأثیرگاار جمعی مالی تأمین رفتار و پروژ  موفقیت بر و باش  ارتباط در

 در مشارکت نیت با گاار سرمایه هم اری تأثیر
 جمعی مالی تأمین پروژ ادامة 

شون  و  از کجا مورد ته ی  قرار  اگر افراد ب انن تا چه ان از  در کسب و کار حمایت می
توانن  تصمی  گیری کنن  و این امر باعث می شود تصمی  گیری ی   می گیرن . بهتر می

د بای  ب ان  که چه کاری قانونی و چه کاری غیر قدانونی در  فرد تحت شعا  قرارگیرد فر
حوز  فعالیت خود است. موضوعی به عندوان قدوانین در محدی  تدأمین مدالی جمعدی       

 توان  تأثیر گاار بسیاری داشته  باش  می

و رعایت آن در جامعه بر تأمین  نیقوانتأثیر 
 مالی جمعی

تشویق به انتخاب نوعی خداص از   ساختار سیاسی ی  کشور و آموزش دولت مردم را
شون  مقولة تأمین  ان از تشویق می کن . ماالً در کشوری که مردم به پس می  گااری سرمایه

 شود. مالی جمعی بسیار کوچ  دی   می

های حاک  و بها دادن  استیستأثیر اجرای 
 دولت در جامعه بر تأمین مالی جمعی

دچار تورم و در تحری  است و هر لحظده ارزش  اقتصاد در ایران بسیار ناپای ار و کشور 
 کنن . کن . در چنین شرایطی افراد کمتر از تأمین مالی جمعی استفاد  می پول تغییر می

ی در جامعه بر تأمین اقتصادتأثیر رونق و رکود 
 مالی جمعی

تفاوت  یعنی .روشن شود یجمع یو موضو  تأمین مال ردیصورت گ یساز فرهن   یبا
 .و در جامعه شناخته شود بیانموارد  یةها و بق ن با بان آ

تأثیر انوا  فرهن  در جامعه بر تمایل به تأمین 
 مالی جمعی

تواند  بدا همدة     المللی بود. کی  اسدتارتر مدی   موفقیت کی  استارتر به سبب عوامل بین
پایرهای بسیاری جداب   گاار و سرمایه کشورهای پیشرفته وارد هم اری شود و سرمایه

 گسترة فعالیت کی  استارتر به وسعت دنیاست. و در تعامل با دنیا موفق ش   استکن . 

المللی در جامعة داخل کشور بر  تأثیر فضای بین
 تمایل در تأمین مالی جمعی
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 . کدگذاری اولیة عوامل تأثیرگذار بر رفتار تأمین مالی جمعی3جدول ادامة 

 کدهای اولیه های کالمی گزاره
 تیبه شخص که کامالً ؛پروژ  از جوانب مختل   یمه  بودن  یعنی پروژ   ی تیاولو

 .دارد یکنن   بستگ مشارکت
تأثیر اهمیت و اولویت پروژ  بر مشارکت افراد 

 در پروژ  تأمین مالی جمعی
های جهانی نشان داد  افرادی که برای کامل کردن پدروژة خدود از فدیل  و     آمار در پلتفرم

 عمل نمود  ان  تر درص  موفق 35 ها بقیه پروژ ان  نسبت به  ع س و متن استفاد  کرد 
ارالعات مؤثر در مورد پروژ  بر  هارائتأثیر 

 تأمین مالی جمعیکیفیت 
کن  که نشدان دهد  اگدر تدأمین      سنجی این ام ان را فراه  می مطالعات ی  پروژة ام ان

توانید    شدما مدی   مالی جمعی صورت گیرد از چه روشی چه ان از  سوددهی دارد. یعنی
 توانی . سودآوری داشته باشی  یا نمی

میزان  دادن  نشانبرای سنجی پروژ   ام انتأثیر
 درآم  در آین  

گااری اولیه صورت گیرد که  خواهی  ی  سهام را ارائه کنی ، بای  روی آن ارزش اگر می
ای نوپای خود وکاره گااری کنی . ما گاهی در کسب بتوانی  بر اسا  استان اردها سرمایه

هدای   بینی . اگر استان اردسدازی در پلتفدرم   در تأمین مالی جمعی این موضو  را کمتر می
ها صدورت بگیدرد، بسدیار تأثیرگداارتر اسدت. اگدر ایدن         تأمین مالی جمعی روی پروژ 
 شود. سازی بشود تأثیرگااری اعتماد بیشتر می موضوعات ه  در ایران شفاف

بر تأمین مالی  استان اردسازی پروژ تأثیر 
 جمعی

که شخصی نسبت به ی  پروژ  است در انتخاب پروژ  ب ین معنا  حس عارفیاز منظور
شود در رون  پروژ  حضور داشته باش  یا موقع استفاد  از  کن  و باعث می میابزار عالقه 

شود فرد بدار دیگدر از تدأمین     بخش بودن باعث می مزایای پروژ  لات ببرد که این لات
 کن . ها در مجمو  حس عارفی ایجاد می جمعی استفاد  کن . همة این مالی

حس خوب بر تمایل بیشتر جهت تأثیر 
 مشارکت در تأمین مالی جمعی

خدورد و بدازخورد    اگر تی  و م ان پروژ  از ه  دور باشن  همبستگی پروژ  به هد  مدی  
نو  قراردادهدا بده    رس  که این شود. معقول ه  به نظر نمی خوبی از پروژ  مشاه   نمی

 وجود بیای .

تأمین مالی بر فاصلة تی  اجرایی از پروژ   تأثیر
 جمعی

 

 هدا  مقوله به تب یل ها مفهوم و ممفهو تب یل به ثانویه ک های 6و  5و  4های  ج ول در

 جمعدی  مالی تأمین رفتار در موفقیت عوامل ءجز زیر های یافته .ش ن  م ل راجاستخ هتج

 .شود می ها پروژ به  گاار سرمایه نظر جلب باعث که رون  می شمار به

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

 مقوله مفهوم ثانویه کد

 گاار به تأمین مالی جمعی اثرگاار است. بر تمایل سرمایه میزان سن

 ای نامه ارالعات زن گی

 عوامل جمعیتی

 شود. گاار به تأمین مالی جمعی می تحصیالت باعث گرایش سرمایهمیزان 

 های تأمین مالی جمعی اثرگاار است. مرد یا زن بودن در انتخاب م ل

 رشتة تحصیلی مرتب  با پروژ  بر تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.

 وضعیت تأهل .است رگااریتأث ی جمعی مال نیبه تأمگاار  سرمایه لیتما رتأهل ب تیوضع

 میزان درآم  شود. درآم  بیشتر منجر به مشارکت بیشتر در تأمین مالی جمعی می

 گاار بر تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است. قومیت و نژاد در خطة سرمایه
 تمرکز جمعیتی

 محل س ونت بر تمایل افراد به تأمین مالی جمعی تأثیرگاار است.
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 جمعی مالی تأمین رفتار موفقیت بر گذارتأثیر محیطی واملع های داده کدگذاری. 5جدول

 مقوله مفهوم ثانویه کد
 یمال نیرفتار تأم بهکنن    مشارکت لیتما برگاار با پروژ   هیسرما یهم ار ةادام

 .است گاارتأثیر یجمع
با  گاار هیسرما یهم ارة ادام

 پروژ 

 عوامل محیطی

 مالی جمعی تأثیرگاار است. نیتأم تاربر رفآن در جامعه  تیو رعا نیقوان وجود

 محی  کالن

به نحو  سرمایه گااری افراد  در جامعهبها دادن دولت و حاک   یها استیس یاجرا
 است. گاارتأثیری جمع یمال نیتأم بر
 است. گاارتأثیر یجمع یمال نیدر جامعه بر رفتار تأم یرونق و رکود اقتصاد

 گاار است.تأثیری جمع یمال نیرفتار تأم به لیاجامعه بر تم انوا  فرهن  در
 یجمع یمال نیرفتار تأم بردر جامعه داخل کشور بر تمایل  یالملل نیب  یفضا

 تأثیرگاار است

 جمعی مالی تأمین فقیتمو در پروژهمؤثر  عوامل های داده کدگذاری. 6 جدول

 مقوله مفهوم ثانویه کد
 رفتار تأمین مالی جمعی ش   برای پروژ  بر یآور تأثیرگااری ان ازة مبلغ جمع

 گااری حج  سرمایه

مربوط به  عوامل 
 پروژ 

 ش   برای پروژ  بر تأمین مالی جمعی تأثیرگااری مبلغ درخواست
ها جهت مشارکت  گااران بر تمایل بیشتر آن ش   به سرمایه داد  تأثیرگااری پاداش وع  

 در تأمین مالی جمعی
 انگیزشی بودن و

ارزش مورد انتظار در 
 پروژ 

 ش   در پلتفرم بر تأمین مالی جمعی م تأثیرگااری م ت زمان اعال
گاار بر روی پروژ   های تأمین مالی جمعی در انتخاب سرمایه تأثیرگااری انوا  م ل

 های تأمین مالی جمعی
 ثر گاار استبازدهی مالی پروژ  مورد انتظار بر تمایل افراد به تأمین مالی جمعی ا

 کن  بر مشارکت بیشتر افراد تأثیرگاار است. محبوبیتی که پروژ  ایجاد می

 ارزش عارفی پروژ 
 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 

 است. اثرگاار
 گاارد. کسب اعتماد اجتماعی ی  پروژ  بر رفتار تأمین مالی جمعی تأثیر می

 ارائة ارالعات مؤثر در مورد پروژ  بر کیفیت پروژ  اثرگاار است.
 کیفیت پروژ 

 گاارد. بر تمایل به رفتار تأمین مالی جمعی اثر می شفافیت در هنگام ارائة پروژ 
 اجرایی از پروژ  بر رفتار تأمین مالی جمعیتأثیرگااری فاصلة تی  

 فاصلة جغرافیایی
 گاار از پروژ  دارد بر تمایل به تأمین مالی جمعی اثرگاار است. ای که سرمایه فاصله

 شود. وکار پروژ  آین ة پروژ  نمایان می در م ل کسب
ماهیت/ سود و زیان 

 پروژ 
 جمعیتأثیر استان اردسازی پروژ  بر تأمین مالی 

 دهن ة میزان درآم  در آین   است. سنجی پروژ  نشان ام ان
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 نتیجه

 شناسدایی  .سدت وکارها کسدب  بدرای  مالی تأمین مؤثر های شرو از ی ی جمعی مالی تأمین

 ضروری زمینه این در که است مهمی ئلمسا از جمعی مالی نتأمی رفتار بر گاارتأثیر عوامل

عوامل تأثیرگاار بر موفقیت رفتار تدأمین  »ن است که ای رو پیش پژوهش اصلی سوال .است

 سه ،پیشین تحقیقات از استفاد  باسؤال،  این بهدادن  پاسخ برای که "«ان ؟ مالی جمعی ک ام

 پژوهش از بخش این در .ش ن  شناسایی  محیطی و شناختی  جمعیت پروژ ، بر موثر عامل

 .شدود  تحلیل است ش   شناخته گااریرتأث جمعی یمال تأمین رفتار در که عواملی ش  سعی

 نتیجده، منزلدة   بده  ،شدون گان  مصاحبه نظر و گاشته تحقیقاتبه  استناد با یافته هر همچنین

 .ش  ارائه ها یافتهتأیی   جهت

 جمعي مالي تأمین رفتار موفقیت بر تأثیرگذار شناختي جمعیت عوامل

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

 ارالعدات  عوامدل »چهدار مفهدوم    خدود  مقولده  ایدن  .تأمین مدالی جمعدی مشدخ  شدود    

 مفهدوم  .شود را شامل می «تأهل وضعیت» ،«درآم میزان » ،«جمعیتی تمرکز» ،«ای نامه زن گی

رشدتة   درآمد ،  میدزان  تحصدیالت،  جنسدیت،  سن، مانن  عواملی به ای نامه زن گی ارالعات

 ف ری بلوغ سن به رسی ن .شود می تقسی  س ونت محل قومیت، تأهل، وضعیت صیلی،تح

 حسداب  به ربیعی امری بالغ ری برای افراداگا سرمایه به منظور آین   برای گیری تصمی  و

 خدانوادة خدود   و خدود  بدرای  یتدر  ّی جد    تصمی  باش  متأهل فرد اگر خصوص به ؛آی  می

 جمله از ،شناختی جمعیت عوامل (2016) کی  و ریو اشتهگ تحقیقات در همچنین .گیرد می

 مدالی  تدأمین  رفتدار  برمؤثر  را جنسیت عامل (2018) شفی و محم یو  ،تحصیالت و  سن

 اسدت  متفداوت  هدای  مد ل  دارای جمعدی  مدالی  تدأمین  که آنجا از و ان  معرفی کرد  جمعی

 مد لی  چده  در کده  گیرند   مدی  تصدمی   درونی تمایالت و جنسیت حسب بر گااران سرمایه

 اصدوالً  دارد.بسدتگی   افدراد  درآمد   میزان به مالی تأمین از م ل هر در شرکت .کنن  شرکت

 بداال  بده  متوس  درآم  میزان از شون  می جمعی مالی تأمین در شرکت به رحاض که افرادی

 تحصدیالت  که هستن  افرادیجملة  از شون  می مشارکت به حاضر که افرادی برخوردارن .
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 همچنین .دارن  اینترنت فضای در حقوقی مسائل و آی.تی فضای با ییآشنا جهت به ییباال

است  مشترکها  آن نژاد و زبانو  قومیت یاس ونت دارن   مشخ  محل ی  در که افرادی

 از ی دی  جمعیتدی  تمرکدز  .کنند   مشارکت خاصی پلتفرم و پروژ  در شون  می راغب بیشتر

 در فضدایی  کدار  تقسدی   در مختلد   منارق جایگا  ینتعی .است جامعه ساختارمه   عناصر

 هدای  فعالیدت  توزیدع  تجدانس  و ی ندواختی  نمیدزا زیدرا   دارد. ای ویژ  اهمیت کشور سطح

 ةزمیند  در ارزیدابی  ندو   ایدن  کده  روری ؛ده  می قرار ارزیابی مورد را منارق نبی اقتصادی

 های فعالیت از که یعیتوز آیا این هو  ها  گااری سیاست و صنعت ساختار چگونگی شناخت

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

 .باش  زمینه این در گااران سرمایه راهنمای ان تو می

 جمعي مالي تأمین رفتار موفقیت بر پروژهمؤثر  عوامل
 عوامدل  از منظور است. ش   لیتش  ثانویه ک  13 و مفهوم 6 از پروژ  برمؤثر  عواملمقولة 

 آن موفقیدت  و پلتفدرم  در گیریقرار جهت پروژ  برای کهاست  عواملی پروژ  بر گاارتأثیر

 ش   آوری جمع مبلغ میزان همچون عواملی (1393) هم ارانش و قربانیگفتة  ربق .ان  الزم

 بده  افدراد » شدون گان  مصاحبه از ی ی ةگفت به است. گاارتأثیر گاارها سرمایه سایر نظر روی

 مبلدغ  همدرا    شد   درخواسدت  مبلدغ  و برخوردارند   جمعدی  هدوش  از آگدا  ناخود صورت

 فروند   نظدر  ربدق  .«باشد   گاارتأثیر گانکنن  مشارکت یرسا نظر بر توان  می ش   آوری جمع

 بده  راغدب  یبیشدتر  دافدرا  باش  تر کوتا  ش   درخواست مبلغ زمان م ت ان از  هر (2010)

 بده  مهد   موارد از هاگاار سرمایه برای پروژ  بازدهی م ت و میزان زیرا .شون  می مشارکت

 ررح برای نیاز مورد ةاولی پول مق ار (2010) وال الر واس وینب ر  نظر ربق آی . می حساب

 مقدادیر  مدالی  کنند گان  تدأمین  سدت. ا گدااری  سرمایه برای مه  یفاکتور جمعی مالی تأمین

 نشدان  جمعدی  مالی تأمین رفتار بر را آن تأثیر که رن دا نظر م  گااری سرمایه برای متفاوتی

فاصدلة   بعد ی  مفهدوم  .دارد گدااری  سدرمایه  حجد   مفهدوم  به اشار و این موضو   ده  می

 تحقیقدات  بدا  رو پدیش  حقیدق ت .اسدت  گاارتأثیر جمعی مالی تأمین بر که است جغرافیایی

 شهر از دور دهن  می جیحتر گااران سرمایه (2014) مولی  نظر ربق .دارد خوانی ه  پیشین
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 را خود گااری سرمایه رش  چگونگی دارن  عالقه گااران رمایهس .ن نن  گااری سرمایه خود

 بدرای  انگیزشدی  موارد از ش   داد  وع   پاداش میزان مانن  عاملی همچنین ببینن . نزدی  از

  بیشترین توجه ش  داد  به پاداش وع    شون گان مصاحبه .آی  می حساب به ها گاار سرمایه

 پداداش  (2010) الرالد   واسد وینب ر   و (2019) هرکنس و المان نظر ربق .ان  را نشان داد 

 رفتدار  بدر  جمعدی  مدالی  تدأمین  م ل نو  .آی  می حساب به جمعی مالی مینتأانگیزة  اولین

 و اهد اف  ها م ل ازی   هر زیرا دارد. تأثیر بسیار کنن گان شرکت نظر و جمعی مالی تأمین

 شدان نظر مد   هدای  م ل در خود های خواسته اسا  بر افراد  .ندار را ودخ خاص های رویه

 ید   موفقیدت  بدر  مابدت  تدأثیر  را جمعی مالی تأمین نو  (2017) کارو  کنن . می نام ثبت

 بده  دارد بسدتگی کنند    شرکت پروژ  ک ام در هاگاار سرمایهاین ه  ،همچنین .دان  می پروژ 

 بدارة در شدون گان  مصداحبه  از ی دی  پدروژ .  شدفافیت  و ارالعاترائة مانن  ا ،پروژ  کیفیت

 مدار آ ربدق »گفتده اسدت:    شود می پروژ  به گاار سرمایه جاب باعث که ،پروژ  ی  کیفیت

. 1 استارتر کی  اعالم ربق است. گاارتأثیر بسیار صولمح از اولیه ةنمونارائة  استارتر کی 

 بدا  کده «  ند دار را خدود  گدااری تأثیر مطالدب ئدة  ارا .4، ع دس . 3، اینفوگرافی . 2، وی یو

 گونه این رامؤثر  لیغاتتب نررگ و کروستو دارد. خوانی ه  (2014) رگنر و کروستو تحقیقات

 بدر  اینترندت  در تبلیغدات  تصداویر  تعد اد  وی ئوها، تع اد کلمات، تع اد که  نکن می تعری 

 در گداار  سرمایه ی  توجه لبج و بیشتر اعتماد باعث و است گاارتأثیر جمعی مالی تأمین

و  وکدار  کسدب  مد ل ارائدة   نظدر  از پدروژ   ید   .شدود  مدی  جمعدی  مدالی  تدأمین  های ررح

 تدأمین  رفتدار  بدر  وکند    جلب را گاار سرمایه نظر توان  می ده  می ارائه که ای سنجی ام ان

. رددا پدروژ   عارفی ارزش به اشار  مقوله این در بع ی مفهوم باش . گاارتأثیر جمعی مالی

شود یا نسدبت   من  می کنن   ب ان عالقه که مشارکت شود می ثبت پلتفرمی در ای پروژ  گاهی

 .گیدرد  مدی  اولویت برای اودر در آن موضو  و پروژ  کهکن ،  به پروژ  حس عارفی پی ا می

 .دارداشدار    پروژ  عارفی های ارزش به ساز  آخرین (2019) شم ارانه و هین  نظر ربق

. دارد پدروژ   ید   به فرد کهاست  عوارفی مجموعه پروژ  ی  عارفی های زشار از منظور
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 در آن تدأثیر  بده  و کدرد   اشدار   عامل این به خود پژوهش در (2019)ش هم اران و هین 

 .ان  اشار  کرد  معناداریبه رابطة  وان   داشته اذعان جمعی مالی تأمین

 جمعي يمال تأمین رفتار موفقیت بر گذارتأثیر محیطي عوامل

 و مفهوم دو از که تأثیرگاار بر تأمین مالی جمعی اشار  دارد محیطی عوامل به ساز  آخرین

 که هستن  مواردی جمله ازها و ک ها ایجاد ، که این مفهوم است گردی   ایجاد ثانویه ک  6

 به توان می گاارتأثیر محیطی کالن عوامل از . نگاار می تأثیر جمعی مالی تأمین بر محی  از

 فناورانده  محدی   و فناورانه، های جنبه فرهنگی، های جنبه اقتصاد، دولت، و سیاست قوانین،

.  نباشد  گداار تأثیر جمعدی  مالی تأمین رفتار بر  نتوان می خود سه  بهی   هر کهکرد   اشار

 تدأمین  در قوانین وجود دارد.فراوان  بستگی محیطی عوامل به گاار سرمایه تمایل و انتخاب

 ان از  همان به .بگاارد مابت تأثیر اکوسیست  این بهتر چه ره رون بر  توان  می عیمج مالی

 جهدت  راناگدا  سدرمایه  و مدردم  کردن پایر ریس  و نوپا وکارهای کسب به دولت دادن بها

 افدراد  شدود  می باعث بان ی های سپرد  از مردم کردن دور و جمعی مالی تأمین در مشارکت

 تدوان  نمدی  را اقتصاد و سیاست زمینه این در کنن . پی ا گرایش جمعی مالی تأمین سمت به

 اشار  جمعی مالی تأمین در اقتصاد و سیاست گااری تأثیر به (1393) مایلی دانست. تأثیر بی

 کده  ت نولدوژی  نو  هر ایبر بل ه جمعی مالی تأمین ایبر تنها نه فرهن  وجود .استکرد  

 بدر  بسدیاری  تدأثیر  فنداوری  از درستاستفادة  ست.ا ضروری و الزم شود می وارد جامعه هب

 .گاارد می مربوره صنعت و جامعه

 ،راناگدا  سدرمایه  خصدوص  بده  ،جمعدی  مدالی  تدأمین  بدازیگران  برای توان می را 1 م ل

 و مقولده  بده  مد ل  ایدن  در .دارد حوز  این درمؤثر  ملعا سه به اشار  که دانست گاارتأثیر

 .ش   است اشار  6و 5و  4ای ه ج ولاز  ش   استخراج های مفهوم
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 جمعی مالی تأمین رفتار موفقیت بر تأثیرگذار عوامل .1 مدل

 پژوهش های محدوديت و پیشنهادها

 و گدااری  سدرمایه   خاندة  پلتفدرم  ةاسدتفاد  مدورد  تواند   یم نظر چن  از حاضر پژوهش جینتا

 تا 25 سنیردة  م  آ دست به نتایج ربق .ردیگ قرار یجمع یمال نیتأم ةحوز در وکارها کسب

 بدرای  گدااری  سرمایهخانة  پلتفرم دارن . ریس  و گااری سرمایهبه  بیشتری تمایلسال  45

 همچندین  .کند   دعدوت  هسدتن   45تدا   25 یسدن ردة  دارای که کنن گانی مشارکت از جاب

 و پداداش  مانند   ییها م ل هب مردها. است گاار تأثیر جمعی مالی تأمین های م ل بر جنسیت

 اسددت بهتددر .پدداداش و اهدد ا مانندد  ییهددا مدد ل بدده هددا زن و دارندد تمایددل بیشددتری  سددهام

 پدروژ   بده  نزدید   منارق در که ،جمعی مالی تأمین های پروژ  درکنن   سعی ناگاار سرمایه

 بیشدتر  موفقیدت  بدرای  جمعدی  مدالی  تأمین های پلتفرم یا بپردازن گااری  سرمایه به ،هستن 

 از ،دارند   مشدترک  ندژاد  و زبدان و  قومیدت  که ،استان یا شهر هر خاص رقمنا در ها پروژ 

 عدر   کده  است آن از حاکی نتایج زیرا .کنن  هم اری به دعوت منطقه همان گااران سرمایه
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 تلقدی  مهد   بسدیار  امدری  گدااران  سرمایه ایبر تخصصیحوزة  همچنین و نژاد و قومیت به

 آن در که گاارانی سرمایه از تخصصی های پروژ  بیشتر موفقیت جهت به ،همچنین .شود می

 بدرای  گدااری  سرمایه مبلغ بر بیشتر تمرکز همچنین .آی  عمل به دعوت دارن  مهارت زمینه

 ان  کرد  درخواست را بیشتری مبالغ ناموفق های گااری سرمایه زیرا. است ریوضر ها پروژ 

 از شدنهادی پی مبدالغ  بدر  بیشدتری  تمرکدز  فرمپلت است الزم مش ل این از جلوگیری برای و

 و سدنجش  بدرای بندابراین،   دهد .  قرار بررسی موردرا  ها آن و باش  داشته کارآفرینان سوی

 در مصدنوعی  وشهد  ایجداد  بدا  شدود  مدی  پیشنهاد ها پروژ  از برخی آزمایی راست و ارزیابی

خاندة   پلتفدرم  کده  بعد ی موضدو    .شدود  اسدتفاد   ام دان  این از گااری سرمایهخانة  پلتفرم

 دولدت، تدأثیر گدااری     نکن توجه آن به بای  کالن محی  در گااران سرمایه و گااری سرمایه

 و دولتدی  ارگدان  هدر  رفتدار  .اسدت  جمعدی  مالی تأمین بر کشور اقتصاد و ،سیاست قوانین،

 ایدن  گداارد.  مدی  تدأثیر  ،جمعی مالی تأمینزمینة  درخصوص  به ،وکارها کسب بر المللی بین

 اثدر  هد   گداار  سرمایه بر ربیعتاً است گاارتأثیر کارآفرین و ها پلتفرم بر که محیطی تغییرات

 بده  کشدور  ید   سیاسدت  و دولدت  اند از   هدر  داد  نشدان  تحقیقات زیراگااشت.  خواه 

 وکارهدا  کسدب  آنکن   هم اری ها آن با و توجهبیشتر  فناوریحوزة  در نوپا وکارهای کسب

 گااران سرمایه و معرفی افراد به را جمعی مالی تأمین  نتوان می بهتر و کنن  می عمل تر موفق

 .کنن  حوز  این وارد را بیشتری

 درآمد ،  میدزان  تحصدیالت،  همچدون  مفداهیمی  محتدوا  تحلیل رریق از پژوهش ایندر 

 مد ل  پدروژ ،  بده  خدوب  حدس  پدروژ ،  بدازدهی  سد ونت،  محدل  قومیت، تأهل، وضعیت

 سیاسدت،  قدوانین،  ورانده، فنا محی  پلتفرم، محی  سنجی، ام ان استان اردسازی، وکار، کسب

 ة کنند  ییتأ کده  شد   ییشناسدا  تأثیرگاار عوامل منزلة به اکوسیست  دولت، فرهن ، اقتصاد،

 پدژوهش  ایدن  هدای  ندوآوری  از همچندین  .است نهزمی نیا در مشابه یها پژوهش یها افتهی

 .گرفت رقرا مطالعه مورد بار اولین برای که کرد اشار  گااری سرمایهخانة  پلتفرم به توان می

 تدأمین  های م ل از انواعی با وکرد  شرو  را خود فعالیت 1397 سال از گااری سرمایهخانة 
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 کند . از ایدن رو،   ثبدت  پلتفدرم  در را تدوجهی  قابل و موفق های پروژ  توانست جمعی مالی

 برخوردارن . مصاحبه جهت  نیافراو دانش و تجربه از گااری سرمایهخانة  خبرگان

 بر ،جمعدی  مدالی  تأمین رفتار بر تأثیرگاار عوامل شناسایی در هشوپژ ینا نقش غ ر به

 هشوپژ یها یتودمح  از بخشی .ستا وارد ییهددا محدد ودیت جهددات برخی از آن نتایج

 انتو می را اییدد ه یتود دمح ص،ودخص ینا در .دشو می طمربو آن شناسی روش به حاضر

 تدأمین  موفقیدت  بدر  گااریتأثیر به که عواملی ش  همة سعی رو پیش پژوهشدر  .دبرشمر

 پیشنهاد شود. بنابراین، ارزیابی مصاحبه با و کیفی روش رریق از شود میمنجر  جمعی مالی

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

 ای بازدارند    واملع یبررس .دگیر قرار بررسی مورد  را پیش پژوهش  با را آن ونتایج شود.

 شدتر یب چده  هدر  شدناخت  بده  توان  یم شود یجمع یمال نیتأم ررح ی  ش ست باعث که

 شدود  مدی  پیشدنهاد  اسدا   ایدن  بدر  .بینجامد   حدوز   ایدن  در موفقیدت  بر گاارتأثیر عوامل

 مدورد شدود،   عوامل بازدارن  ، که به ضع  تأمین مالی جمعدی منجدر مدی    آتی تحقیقاتدر

 مطالعداتی  وردمد  با رو پیش پژوهش موضو  شود می پیشنهاد همچنین .گیرن  قرار شناسایی

 دلیدل  بده  نیدز  .گیدرد  قدرار  بررسدی  مدورد  جهدان(  و ایران در فعال های پلتفرم )انوا  دیگر

 به بیشتر اعتباردهی جهت پژوهش این های یافته یکمّ بررسی ام ان موجود های مح ودیت

 پیشدنهاد  .ش  بسن   پژوهش نظری پیشینة با کیفی های یافته تطبیق به . بنابراین،نبود ها یافته

 هدای  اسدتراتژی  قالب در مه  این بررسی به مجزا صورت به من  عالقه پژوهشگران شود می

 موفقیدت  بدر  گاارتأثیر عوامل ةحوز در آتی های هشوپژ ستا می ا .بپردازن  یکمّ پژوهش

 ازحترا  پ ی  رکو طنقا از ها یتودح م ندد یا ردب هدغلب ادب  دننابتو جمعی مالی تأمین رفتار

 .ن آور ستد به یتر جامع فه  و کنن 
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 منابع
 هدای  تصدمی  (. »1394)اندواری   اصدغر  علدی عزیزخانی؛  مسعود ؛اعتمادی حسین رضا؛ غانی،اد

 دارایی م یریت ،«تهران  بهادار  اورا   بور   از  شواه ی  م یریت،  سنجی  زمان  و مالی تأمین
 .35د  21 ، ص (3)10 ،یمال  تأمین و

 فرهن  م یریت ،کیفی« تحقیقدر  ییروا(. »1384زاد  ) علدددددددددی محسن ؛لحسنابوا ،قیهیف
 .19د  5ص   ،3(2) ،مانیزسا

گرایددی تددا  یروش تحلیددل محتددوا، از کمّدد». (1395رضددا گلشددنی ) قائدد ی، محم رضددا؛ علددی

 .82د  57 (، ص 7)23، شناختی های روان ل  و م  ها روش، «گرایی کیفی

مین أت یها وژ پر موفقیت بر ارگاثیرأت ملاعو سیربر و مطالعه» .(1394) ننستر ،کوتنایی قربانی

 الزهرا. دانشگا  ارش ، کارشناسی ةنام پایان، «جمعی مالی

 الزامدات  و کاربردهدا » .(1398)حبیبدی   حمی رضدا  نیا؛ حسینی حسین غالم محم رضا؛ کاظمی،

 ،«ورزشدی  د خ ماتی ةش  تابیت وکارهای کسب در جمعی لیما تأمین های پلتفرم کارگیری به

 .300 د 281ص   ،(2) 12 ،کارآفرینی ةتوسع

 وکارهدای  کسب مالی تأمین سازوکارهای تحلیل» (.1393)جهرمی بوذر شهریار ؛آص  کریمی،

 .486 د 467ص   ،(3)7 ،کارآفرینی ةتوسع ،«متوس  و کوچ 

 روش از استفاد  با ایران در مالی تأمین بر مؤثر واملع بن ی اولویت(. »1393) محم رضا ،مایلی

 .160 د 141ص   ،(2)6 ،اقتصادی و مالی های سیاست ،«مراتبی سلسله تحلیل

 خ مات بخش های سازمان در سازمانی کارآفرینی برمؤثر  عوامل» (.1383) محم  سی  مقیمی،

 .78د  27 ص  ،(2)7 ،سازمانی فرهن  م یریت، «ایران دولتی فرهنگی و اجتماعی
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