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Abstract 
Knowledge-based companies have a very important role in the competitiveness and 
development of the country. However, due to limited financial resources, designing 
and choosing a suitable method of providing liquidity for these companies is 
important. Therefore, the present study has conceptualized the model of factors 
affecting the crowdfunding of knowledge-based companies. The research approach 
was a qualitative method and based on grounded theory. The study population was 
the managers of knowledge-based companies in Kermanshah, Hamedan and 
Kurdistan provinces in the field of information and communication technology and 
computer software and experts from the private and public sectors. Accordingly, 35 
experts were subjected to semi-structured interviews using judgmental and 
snowball sampling methods to achieve data theoretical saturation. The method of 
data analysis was the systematic approach of Strauss and Corbin. In summary, the 
results showed that the model of factors affecting crowdfunding of knowledge-
based companies includes 73 concepts and 24 subcategories that can be classified in 
the form of central phenomena, causal conditions, contextual conditions, 
intervening conditions, strategies and consequences. The most important strategies 
of the model are: writing of accurate feasibility plan, development of a coherent 
organizational structure, design of value creation system, design of financial 
management system, design of intellectual property protection system. Finally, 
proposals such as launching indigenous crowdfunding platforms, increasing the 
number of specialized commercialization services brokerages, introducing 
successful samples of crowdfunding, and providing transparent financial reports to 
build trust, in order to develop crowdfunding for knowledge-based companies. 
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Extended Abstract 
1. Introduction:  
Today, a large part of the activities of 
companies operating in Europe are 
knowledge-based companies (Zhu et al., 
2019). Therefore, it is necessary to pay 
attention to the requirements for the 
creation and development of knowledge-
based companies; In particular, the issue 
of financing knowledge-based companies, 
because until the inefficiency of financing 
in the value chain is resolved, companies 
will continue to use inappropriate 
strategies to protect against financial 
uncertainty (Hofmann et al., 2018). 
Currently, there are several obstacles to 
the successful development of financing 
methods for knowledge-based companies 
in the country. In general, knowledge-
based companies request facilities from 
banks and financial institutions, while 
despite the governing structure of banks 
and central bank laws, the necessary 
flexibility to finance knowledge-based 
companies in Iran is not available and new 
methods of financing are needed. It is 
financial (Naghizadeh et al., 2019). Studies 
show that there is a serious theoretical gap 
in the literature in this field in the country 
and very few researches have been found 
to address this issue, including the 
researches of Naghizadeh et al. (2019), 
Safari Dashtaki et al. (2019) and Chitsazan 
et al (2017), which in none of them has 
examined collective financing in 
knowledge-based companies. Therefore, 
it can be said that most domestic studies 
have not fully identified and examined 
many factors and variables, and the 
literature on crowdfunding is nascent in 
the country. Foreign research (Bernardino 
and Santos, 2020; Domínguez et al., 2020; 
Parhankangasa & Renkob, 2017; and 
Kaleem Khan et al., 2017) also need to be 

localized to be usable for the business 
environment and knowledge-based 
companies in Iran. Because the 
infrastructure and laws to protect 
knowledge-based companies vary from 
country to country. Therefore, the method 
of crowdfunding is emerging in the 
country and its application in practice 
requires the development of new theories 
in this area. Accordingly, in the present 
study, a qualitative approach was used to 
conceptualize the model of factors 
affecting the collective financing of 
knowledge-based companies. Innovation 
and contribution of current research in 
knowledge enhancement, in identifying 
new concepts and factors, under an 
indigenous paradigm model with the aim 
of developing literature on crowdfunding 
for researchers and mapping out a 
practical path to identify factors 
influencing crowdfunding for 
policymakers, planners and knowledge 
companies It is the foundation. Another 
research innovation is the study of 
crowdfunding for knowledge-based 
companies in the field of information and 
communication technology and computer 
software. 

2. Methods:  
The present study is developmental-
applied from the point of view of purpose 
and is qualitative in terms of method; In 
the qualitative part of the strategy used 
was the grounded theory; Because 
grounded theory is applied for modeling in 
the field of emerging phenomena. The 
systematic approach of Strauss and Corbin 
(1998) was used to analyze the data. Semi-
structured interviews were used to collect 
data. The study population was the 
managers of knowledge-based companies 
in the field of information and 
communication technology and computer 
software, university professors, public 
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sector specialists and experts in 
Kermanshah, Hamedan and Kurdistan 
provinces. In this study, judgmental and 
snowball sampling methods were used to 
select the samples, which a total of 35 
people were interviewed. Adequacy of 
sampling was obtained by data theoretical 
saturation.  

3. Results:  
After open coding, 508 codes were 
extracted from 35 interviews and review of 
notes and documents. By comparing and 
classifying similar codes, 73 concepts were 
extracted and finally, by classifying similar 
concepts, 24 subcategories were obtained. 
In axial coding, the axial phenomenon was 
selected and other categories were related 
to it, and selective coding completed the 
two previous coding steps by integrating 
and re-analyzing the categories in the 
form of a theoretical and narrative 
framework.  Finally, the conceptualization 
of the model of factors affecting the 
collective financing of knowledge-based 
companies was presented in the form of a 
native paradigm model. 

4. Conclusion:  
Existence of social capital, economic 
justification of investable plan, intra-
organizational factors of knowledge-
based company, and psychological and 
motivational factors of investors and 
characteristics of collective financing 
platform cause the formation of collective 

financing phenomenon of knowledge-
based companies. Strategies resulting 
from this phenomenon include such 
things as developing a detailed feasibility 
plan, developing a coherent organizational 
structure, designing a value creation 
system, designing a financial management 
system, and designing an intellectual 
property protection system. This 
important issue occurs in a complex and 
multidimensional cultural, economic, legal 
and technological environment in which 
many key stakeholders such as customers, 
competitors, the private sector, the public 
sector and the market with different goals, 
values, motivations and interests are 
involved. Finally, the reduction of 
investments in brokerage, development of 
technology and entrepreneurship, 
improving the quality of life and increasing 
sustainable employment are presented as 
the consequences of mass financing of 
knowledge-based companies.  
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 تاریخ دریافت:
 ۱۴۰۰فروردین  ۱۵

 : پذیرش تاریخ 
 ١٤٠٠آذر  ١٤

 :تاریخ انتشار
 ۱۴۰۱شهریور  ۳۱

 

 چکیده
  حالی   در  این.  دارند  کشور  توسعه   و  پذیریرقابت  در  مهمی  بسیار  نقش  بنیان  دانش  هایشرکت

 مناسب   نقدینگی  تأمین  روش  یک  انتخاب  و  طراحی  مالی،  منابع  بودن  محدود  علت  به  که  است
  تأمین   بر  مؤثر  عوامل  مدل  پردازیمفهوم  به  حاضر  پژوهش   لذا.  است  اهمیت  حائز  هاشرکت  این  برای
 بنیاد  داده  نظریه  نوع  از  کیفی  پژوهش،  رویکرد.  است  پرداخته  بنیان  دانش  هایشرکت  جمعی  مالی
  کردستان   و  همدان  کرمانشاه،  هایاستان  بنیان  دانش  هایشرکت  مدیران  موردمطالعه،  جامعه.  بود
  دولتی  و   خصوصی  هایبخش  از  خبرگان  و  ایرایانه  افزارهاینرم   و  ارتباطات  و   اطالعات  فناوری  حوزه   در

  دستیابی   تا  برفی،  گلوله  و  قضاوتی  گیرینمونه  روش  با  خبرگان  از  نفر  ۳۵  اساس،  این  بر.  بودند  ذیربط
  رویکرد   تحلیل،  و   تجزیه  روش.  گرفتند  قرار  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  تحت  ها،داده  نظری  اشباع  به

 جمعی  مالی  تأمین  بر  مؤثر  عوامل  مدل  داد  نشان  نتایج  اختصار،  به .  بود  کوربین  و  استراوس  مندنظام
  شرایط  محوری،  پدیده  قالب  در  که  است  زیرمقوله  ۲۴  و  مفهوم   ۷۳  شامل  بنیان، دانش  هایشرکت

 ترین مهم.  هستند  بندیطبقه  قابل  پیامدها  و  راهبردها  گر،مداخله  شرایط  ای،زمینه  شرایط  علّی،
 طراحی  منسجم،  سازمانی  ساختار  تدوین  دقیق،  امکانسنجی   برنامه  تدوین:  از  عبارتند  مدل  راهبردهای

  در.  معنوی  مالکیت  از  حمایت  سیستم  طراحی  مالی،  مدیریت  سیستم   طراحی   آفرینی،ارزش  نظام 
 تعداد   افزایش  بومی،   جمعی  مالی  تأمین  هایپلتفرم  اندازیراه  جمله  از  پیشنهادهایی  نهایت،

  ارائه   و  جمعی  مالی  تأمین  موفق   های نمونه  معرفی  سازی،تجاری  تخصصی  خدمات  هایکارگزاری 
  هایشرکت  برای  جمعی  مالی  تأمین  توسعه  راستای  در  اعتمادسازی،  جهت   مالی  شفاف  هایگزارش
 .گردید ارائه  بنیان دانش

 کلیدواژه ها: 
  مالی تأمین فاندینگ، کراد

 دانش شرکت فناوری، جمعی،
 .گذاریسرمایه بنیان،
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های دانش بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و  تأمین مالی جمعی شرکت پردازی مدل عوامل مؤثر بر مفهوم . صبا امیری
 ای) افزارهای رایانهنرم 

 مقدمه ١
محور   بر  کشور  اقتصاد  دانش شرکت امروزه    های 

می  (حاجی  بنیان  دهد  توسعه  را  ارزی  سبد  تواند 
) به نحوی که حجم وسیعی  ۱۳۹۸اصغری و همکاران،  
را شرکت از فعالیت شرکت  اروپا  در  های  های فعال 

می  تشکیل  محور)  (دانش  بنیان  و  دانش  (ژو  دهند 
دانش ۲۰۱۹،  ١همکاران  اقتصاد  در  رشد   ).  بنیان، 

اشتغا ایجاد  و  ظرفیت  اقتصادی  با  متناسب  ل، 
). لذا توجه به  ۱۳۹۸یابد (حکیمی،  نوآوری تحقق می 

شرکت  توسعه  و  ایجاد  دانش الزامات  بنیان،    های 
مالی   تأمین  مسأله  ویژه  به  است؛  ضروری  امری 

بنیان، زیرا تا زمانی که ناکارآمدی    های دانش شرکت 
ها  تأمین مالی در زنجیره ارزش برطرف نشود، شرکت 

به   برای  همچنان  نامناسب  راهبردهای  از  استفاده 
محافظت در برابر عدم قطعیت جریان مالی خواهند  

). در حال حاضر، ۲۰۱۸،  ٢پرداخت (هافمن و همکاران 
موفقیت  توسعه  مسیر  در  متعددی  آمیز موانع 

شرکت روش مالی  تأمین  دانش های  در    های  بنیان 
شرکت  طورعمده،  به  دارد.  وجود  دانش  کشور  های 

بانک بنیان،   درخواست  از  مالی  مؤسسات  و  ها 
با وجود  تسهیالت می  که  این در حالی است  کنند، 

بانک  بر  حاکم  مرکزی،  ساختار  بانک  قوانین  و  ها 
شرکت  مالی  تأمین  برای  الزم  دانش  انعطاف  های 

های جدید  بنیان در ایران مهیا نبوده و نیاز به روش 
(نقی  است  مالی  همکاران،  تأمین  و  ).  ۱۳۹۸زاده 

ها  مچنین از زمان تصویب قانون حمایت از شرکت ه
حدود    ۱۳۹۸) تا سال  ۱۳۸۹و مؤسسات دانش بنیان (

کشور    ۵۰ در  غیردولتی  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
تأسیس شده تا مشارکت بخش خصوصی و عمومی  

ها، از  را برای توسعه و تولید محصول در این شرکت 
با  طریق سرمایه  گذاری خطرپذیر، تسهیل بخشند. 

ها  وجود این، تقریباً تعداد بسیار کمی از این صندوق 
در شرکت وارد سرمایه  دانش  گذاری خطرپذیر  های 
گذاری خطرپذیر  های سرمایهاند. صندوقبنیان شده

نتوانسته نیز  در سرمایه بورسی  موفقیتی  گذاری اند 

 
1 Zhu et al. 
2 Hofmann et al. 

خطرپذیر داشته باشند؛ این بازار بیشتر از ابزار پولی  
کند،  شود، ارائه خدمت می ر می که در قالب وام ظاه

های تأمین  دهد مدل در صورتی که تجربه نشان می 
شرکت  برای  وام،  بر  مبتنی  بنیان  مالی  دانش  های 

چندان مفید نیستند و مشکالتی نیز بر سر اخذ این  
های دانش بنیان،  وام وجود دارد، زیرا بیشتر شرکت 

برای  شرکت  که  هستند  متوسطی  و  کوچک  های 
(نقی گذاوثیقه ندارند  همکاران،  ری  و  ).  ۱۳۹۸زاده 

روش  چالش سایر  دارای  نیز  مالی  تأمین  هایی  های 
مسیر   از  سرمایه  تأمین  مثال  عنوان  به  هستند؛ 

های خانواده و دوستان و سرمایه شخصی در  کمک 
مراحل بذری و آن هم معموالً به میزان اندک، قابل  

سرمایه فرشتگان  تعداد  یا  است،  و استفاده    گذار 
و   است  انگشت شمار  ما  کشور  در  فناوری  خیرین 

این گروه می  توانند در تأمین مالی جمعی نیز البته 
ایفای نقش نمایند. لذا استفاده از روش تأمین مالی  

امکان   ٣جمعی  مانند؛  متعدد  مزایای  دلیل  به 
گذاری با مبالغ اندک، امکان ارتباط با شبکه  سرمایه
بسرمایه تحلیل  امکان  تقاضای  گذاران،  و  ازار 

شرکت  برای  و...  ایده  اعتبارسنجی  های  مشتریان، 
می  بنیان،  داشته  دانش  مهمی  بسیار  نقش  تواند 

 باشد.

های تأسیس و توسعه  ترین چالش لذا یکی از مهم 
دانش شرکت  تأمین    های  به  مربوط  مسائل  بنیان، 

کم  و  روش مالی  به  تغییرات توجهی  با  منطبق  های 
است که در این پژوهش به    رقابتی و منابع موجود

می  بنابراین،  است.  شده  پرداخته  مزیت آن   توان 
انجام پژوهش را به شرح ذیل بیان کرد؛ تأمین مالی  

سرمایه  شرکت  که  شکلی  به  بنیان  دانش  های 
به   و  کافی  اندازه  به  و  مناسب  زمان  در  مناسب 

ها قرار گیرد، از  ای درست در اختیار این شرکت شیوه
زیادی   که  اهمیت  ویژه  به  است،    ۱۴۹۴برخوردار 

دانش  و    شرکت  اطالعات  فناوری  حوزه  در  بنیان 
نرم  و  رایانهارتباطات  فعالیت  افزارهای  کشور  در  ای 

حدود  می که  شرکت   ۲۵کنند  کل  از  های  درصد 

3 Crowdfunding 
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دهند.  بنیان در کشور را به خود اختصاص می دانش 
آمده از پژوهش، از آن جهت ارزشمند  نتایج به دست 

های غنی در این  ه از دیدگاه افرادی که تجربه است ک
کردستان   و  همدان  کرمانشاه،  استان  سه  در  حوزه 
دارند، مطالعه شده است. این سه استان، به عنوان  

تأسیس  استان حوزه  در  پیشتاز  غربی  های 
های دانش بنیان و با توجه به نزدیکی بافت  شرکت 

انتخاب   یکدیگر،  به  وکار  کسب  فضای  و  اجتماعی 
های انسانی  اند. هر سه استان مجاور، سرمایهدهش

ایجاد   پتانسیل  که  دارند  متخصصی  و  جوان 
های دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات و  شرکت 

نرم  و  رایانهارتباطات  چندین  افزارهای  و  دارند  را  ای 
بعضاً  و  متغیر  بیکاری  نرخ  دارای  است  سال 

بررسی کنندهنگران  از دیگرسو،  ها نشان  ای هستند. 
دهد، شکاف نظری جدی در ادبیات این حوزه در  می

پژوهش  و  دارد  وجود  کشور  کمی  داخل  بسیار  های 
پرداخته این موضوع  به  که  از    یافت شدند  باشند، 

پژوهش  نقی جمله  (های  همکاران  و  )،  ۱۳۹۸زاده 
) و  ) و چیت ۱۳۹۸صفری دشتکی و همکاران  سازان 

 ) ب ۱۳۹۶همکاران  به  در هیچکدام  که  تأمین  )  ررسی 
شرکت  در  جمعی  پرداخته  مالی  بنیان  دانش  های 

می  لذا  است.  پژوهش نشده  اغلب  گفت  های  توان 
داخلی، بسیاری از عوامل و متغیرها را به طورکامل  

نکرده  بررسی  و  مالی  شناسایی  تأمین  ادبیات  و  اند 
پژوهش  است.  نوپا  کشور  در  خارجی  جمعی  های 

،  ٢مینگز و همکاران ؛ دو۲۰۲۰،  ١(برناردینو و سانتوس 
رنکوب ۲۰۲۰ و  پرهنکنگسا  و    ۲۰۱۷،  ٣؛  خان  کلیم  و 

سازی دارند تا برای  ) نیز نیاز به بومی۲۰۱۷،  ٤همکاران 
شرکت  و  وکار  کسب  در  فضای  بنیان  دانش  های 

ها  کشور ایران، قابل استفاده باشند، زیرا زیرساخت 
های مبتنی بر دانش در  و قوانین حمایت از شرکت 

مختلف، متفاوت است. لذا، روش تأمین  کشورهای  
مالی جمعی در کشور نوظهور بوده و بکارگیری آن به  

های جدید در  صورت عملیاتی، نیازمند توسعه نظریه
این حوزه است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، با  

پردازی مدل عوامل مؤثر بر  رویکرد کیفی به مفهوم 
 

1 Bernardino & Santos 
2 Domínguez et al. 

داخته  های دانش بنیان پر تأمین مالی جمعی شرکت 
افزایی،  شد. نوآوری و سهم پژوهش حاضر در دانش 

مفهوم  شناسایی  یک  در  تحت  جدید،  عوامل  و  ها 
مدل پارادایمی بومی با هدف توسعه ادبیات مربوط  
ترسیم   و  پژوهشگران  برای  جمعی  مالی  تأمین  به 
مسیری کاربردی برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر  

ریزان و  سیاستگذاران، برنامهتأمین مالی جمعی برای  
بررسی  شرکت  همچنین  است.  بنیان  دانش  های 

های دانش بنیان در  تأمین مالی جمعی برای شرکت 
نرم  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  افزارهای حوزه 

ای، نوآوری دیگر پژوهش است. الزم به توضیح  رایانه
این حوزه، شرکت  از  بنیان  است منظور  های دانش 

ز  در  نرممینهفعال  محتوامحور،  های  افزارهای 
نرم سامانه سازمانی،  کاربردی  تعاملی،  های  افزارهای 

اشیا،   اینترنت  راهکارهای  تک،  فین  و  بانکی 
شبیهپلتفرم  وکاری،  کسب  برنامههای  های  سازها، 

به   نیاز  علت  به  که  هستند   ... و  داده  مدیریت 
گذاری کمتر در مقایسه با کسب  های سرمایههزینه

ارهای صنعتی و تولیدی، برای تأمین مالی جمعی  وک
قابل   کمتری  بازه  در  زمانی،  نظر  از  و  مستعدتر 

 برداری هستند.  بهره 

بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر بدین شرح  
های  است: عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی شرکت 

و   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  بنیان  دانش 
و  رایانه افزارهای  نرم  هستند؟  مواردی  چه  ای 

پردازی آنها در قالب یک مدل پارادایمی به چه  مفهوم 
 صورت خواهد بود؟ 

و   نظری  ادبیات  مرور  به  نخست  ادامه،  در 
می پرداخته  پژوهش  آن،  پیشینه  از  پس  شود، 

گردد. تجزیه و تحلیل  شناسی پژوهش ارائه می روش
نتیجهیافته و  بحث  و  و  ها  پیشنهادها  گیری، 

های بعدی است که در  های پژوهش، گام محدودیت 
 اند.  ادامه پژوهش مورد بررسی قرار داده شده

 

3 Parhankangasa & Renkob 
4 Kaleem Khan et al. 
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 مرور ادبیات نظری ٢
مشکل  از  یکی  مناسب  مالی  و  تأمین  ترین 

راهپیچیده  فرایند  در  عناصر  و  ترین  کسب  اندازی 
راه  در  مهمی  بسیار  نقش  که  است  و  کارها  اندازی 

کارآ نوپای  وکارهای  کسب  دارد  توسعه  فرینانه 
). تأمین مالی در لغت  ۱۳۹۶سازان و همکاران،  (چیت

های  به معنای عمل فراهم کردن اعتبارها برای فعالیت 
یا سرمایه وکار، خرید  واقع  کسب  گذاری است. در 

گذاری، سودآوری، کاهش  هدف تأمین مالی، سرمایه 
ریسک و برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی  

(ع است  وکار  مالجردی،  کسب  و  ).  ۱۳۹۶زیزی 
مالی   تأمین  حوزه  در  که  متنوعی  رویکردهای 

انتخاب  دارد،  وجود  تصمیمکارآفرینی  و  های  ها 
می  قرار  کارآفرینان  اختیار  در  را  دهند.  متعددی 

کارآفرینان در شروع یک کسب وکار باید به دنبال  
های سنتی برای  های دیگری غیر از روش یافتن روش 

باشند مالی  توانایی  ۲۰۰۹،  ١(وینبورگ  تأمین   .(
روش  طریق  از  مالی  تأمین  در  تأمین  کارآفرین  های 

نشان  غیرسنتی  کارآفرینانه  مالی  شخصیت  دهنده 
سازان و  صاحب یک کسب وکار جدید است (چیت 

). تأمین مالی جمعی به عنوان یکی از  ۱۳۹۶همکاران،  
کارآفرینان معرفی  روش برای  مالی  تأمین  نوین  های 

 شود؛ می

آوری منابع مالی از  تأمین مالی جمعی امکان جمع
)  ۲۰۱۲،  ٢سازد (استنبرگ و دمارنیا عموم را فراهم می 

سرمایه به  که  است  روشی  را  و  امکان  این  پذیران 
قادرند  می که  عادی  افراد  از  را  مالی  منابع  دهد 

یا  سرمایه ملموس  منافع  قبال  در  اندکی  گذاری 
جمع دهند،  انجام  کناملموس  و  آوری  (بگره  نند 

). تأمین مالی جمعی، روشی است برای  ۲۰۱۳، ٣داس 
به   مخاطبان  از  انبوهی  حجم  از  مالی  منابع  کسب 

گذاران و به طور عمده از طریق  جای رجوع به سرمایه 
میشبکه انجام  اجتماعی  آن،  های  طی  که  شود 

 
1 Winborg 
2 Steinberg & DeMaria 
3 Beugré & Das 
4 Acar 

شرکت، اهداف و جزئیات طرح خود را در قالب یک  
م شرایط خاصی، تقاضای  طرح تجاری، ارائه و با اعال

کند. این امر، نوآوری ویژه این نوع روش  وجوه نقد می 
هاست، زیرا شرکت  تأمین مالی نسبت به سایر روش

). به  ۱۳۹۸نیازی به بانک ندارد (سلطانی و شاوردی،  
بیان دیگر، در روش تأمین مالی جمعی به جای اینکه  

بلوک  شکل  به  موردنیاز،  مالی  بزرگ  منابع  های 
گذار تأمین گردد، از  ایه و از تعداد اندکی سرمایهسرم

مندی از جمعیتی انبوه و با مشارکت مالی  طریق بهره 
می  تأمین  همکاران،  آنها  و  اصغری  (حاجی  شود 

پردازان تأمین مالی جمعی بر این باورند  ). ایده ۱۳۹۸
انواع   از  یکی  عنوان  به  جمعی  مالی  تأمین  که 

(ممتاز و ه سپاری می جمع  در  ۱۳۹۹مکاران،  باشد   .(
جمع  جمعی  واقع  خرد  نمودن  کاربردی  به  سپاری 

داللت دارد و مکانیزمی است برای به کار بردن اهرم  
نتایج   سمت  به  آنالین  کاربران  جمعی  دانش 

سپاری را از نظر  توان جمع سودمند، به نحوی که می 
جمع  برای  ابزاری  باز،  نوآوری  و  پارادایم  ایده  آوری 

مق برای  کاهش  اطالعات  با  که  دانست  خاص  اصد 
است   همراه  سازمانی  اثربخشی  افزایش  و  هزینه 

). تأمین مالی جمعی تنها یک روش مالی  ۲۰۱۹،  ٤(آکار 
بلکه می  به  نیست،  نیز  اطالعات  برای کسب  تواند 

می  ترتیب،  بدین  رود.  از  کار  عمومی  آگاهی  توان 
پروژه  و  و  محصوالت  داد  افزایش  را  شرکت  های 

و  بازخورد مصرف  (جونگ  کرد  را شناسایی  کنندگان 
این روش در سراسر جهان رشد  ۲۰۲۰،  ٥همکاران   .(

می چشم گفته  که  طوری  به  داشته،  به  گیری  شود 
ای از  منبعی جایگزین برای تأمین مالی طیف گسترده 

همکاران طرح  و  (آگراوال  است  شده  تبدیل  ، ٦ها 
). همانطور که اشاره شد، تأمین مالی جمعی به  ۲۰۱۵

گیرد و بر  ورت فراخوان در بستر اینترنت شکل می ص
این واقعیت تأکید دارد که مردم در تعامل با شبکه  

می  کنند  اجتماعی،  گردآوری  مناسبی  توانند سرمایه 
تأمین  ۲۰۱۹،  ٧(ویسمارا  اکوسیستم  از  که  زمانی   .(

5 Jeong 
6 Agrawal et al. 
7 Vismara 
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شود نقش سه بازیگر در آن  مالی جمعی صحبت می 
ا باعث  آنها  فعالیت  که  است  جریان  مطرح  یجاد 

می  بازیگران،  نقدینگی  اصلی  کانون  شود، 
پذیرانی هستند که در بستر  گذاران و سرمایه سرمایه

تأمین مالی جمعی گردهم   پلتفرم  اسم  به  مشترکی 
هرر می و  (لنر  در  ۲۰۱۸،  ١آیند  جمعی  مالی  تأمین   .(

می پلتفرم  صورت  سرمایه هایی  که  و گیرد  گذاران 
را به هم مر سرمایه و  تبط می پذیران  (کامینگ  سازد 

 ). ۲۰۱۸، ٢ژانگ 

ترین عواملی که  براساس مطالعات پیشین، مهم
از:   عبارتند  تأثیرگذارند،  مالی جمعی  تأمین  رفتار  بر 

برای  سرمایه   پاداش.  باید  (کارآفرین)  پذیر 
گذاران، یک نمونه رایگان از محصول یا امکان  سرمایه

خدمات   یا  تخفیف  ارائه  یا  محصول  فروش  پیش 
گذاری در نظر بگیرد (المان و  رایگان در قبال سرمایه 

)، که در مدل تأمین مالی جمعی مبتنی  ۲۰۱۹،  ٣هارکنز
می  انجام  معموالً  پاداش  از    سرمایه.شود.  بر  یکی 

های مهم برای شرکت در تأمین مالی جمعی،  انگیزه
سرمایه  می مقدار  که  است  مشارکت  ای  به  تواند 

گذاران های سرمایه انگیزه  منجر شود. معموالً یکی از
سود   از  درصدی  دریافت  جمعی،  مالی  تأمین  در 

. تفاوت  زمان).  ۲۰۱۹،  ٤ها است (کازومارانی و زوپروژه 
های  های تأمین مالی جمعی و پروژه اصلی در شبکه

شبکه که  است  این  سنتی  مالی  مالی  تأمین  های 
آوری سرمایه و اجرای پروژه را  توانند جمع جمعی می 

(فروندهمزم دهند  انجام  .  جغرافیا).  ۲۰۱۰،  ٥ان 
می سرمایه ترجیح  خود  گذاران  شهر  از  دور  دهند 
گذاری نکنند. آنها تمایل دارند چگونگی رشد  سرمایه
مربوطه  گذاریسرمایه وکار  کسب  در  را  خود  های 

یوان  و  (لیانگ  ببینند  کارآفرینان  ).  ۲۰۱۶،  ٦توسط 
پروژه. صحت    کیفیت  و  دقت  پروژه،  کیفیت 

می  نشان  را  اختیار  اطالعاتی  در  که  دهد 
گیرد و میزان قابل اعتماد بودن  گذاران قرار می سرمایه

 
1 Lehner & Harrer 
2 Cumming & Zhang 
3 Ellman & Hurkens 
4 Kusumarani & Zo 
5 Freund 

کند (لیانگ و همکاران،  پروژه را برای وی مشخص می 
مالی جمعی.  ).  ۲۰۱۹ تأمین  پروژه  مدل  نوع  انتخاب 

تأمین   و  بر میزان موفقیت یک پروژه  تأثیر بسزایی 
(کراوس مالی   دارد    های مشترک. ارزش).  ۲۰۱۷،  ٧آن 

گذاران درصورت وجود حس مشترک در میان سرمایه 
پذیران، احتمال تأمین مالی جمعی افزایش  و سرمایه 

 ).  ۲۰۱۹، ٨یابد (هینگ و همکاران می

شرکت  دیگر،  سوی  با  از  مقایسه  در  نوپا  های 
های تثبیت شده و بزرگ، در تأمین منابع مالی  شرکت 

دارند. شرکت مشک بیشتری  نوپا هیچگونه  الت  های 
سابقه قبلی مالی یا عملیاتی نداشته و بنابراین اعتبار  

).  ۱۳۹۶سازان و همکاران،  قابل ردیابی ندارند (چیت 
کنند که یکی از  ) بیان می ۲۰۱۱(  ٩کوروستلوا و میکویچ 

آوری سرمایه  هایی، جمع مشکالت رایج چنین شرکت 
راه  برای  موفقیت اندازی  کافی  شروع  کسب  و  آمیز 

مهم  از  یکی  مسأله  این  و  است  ترین  وکار 
می محدودیت  شمار  به  کارآفرینان  برای  رود.  ها 

انتخاب  مالی  بنابراین  تأمین  برای  ممکن  های 
کمتر  شرکت  کوچک،  و  جدید  دانش  بر  مبتنی  های 

شرکت  که  است  حالی  در  این  دانش  است.  های 
باشند یان می بن  بنیان، قلب و محرک اقتصاد دانش 

و همکاران،   عنوان  ۱۳۹۹(جعفرنژاد چقوشی  به  و   (
منبع اصلی نوآوری، در تأمین مالی و افزایش سرمایه  
که   نوعی  به  هستند.  فراوانی  مشکالت  دارای  خود 

مهم می از  یکی  را  مناسب  مالی  تأمین  ترین  توان 
ها دانست (قاضی  های بقا و رشد این شرکت چالش 

همکاران،   و  شرکت )۱۳۹۶نوری  که  آنجا  از  های  . 
بنگاه  برخالف  بنیان  دالیل  دانش  به  سنتی  های 

به   نیاز  فناوری،  عمر  چرخه  بودن  کوتاه  نوآوری، 
و   پیچیده  و  غیرخطی  کاری  فرایند  جدید،  بازارهای 

با چالش  نامطمئن  روبرو هستند، آینده  زیادی  های 
ها به دلیل نداشتن  نهادهای مالی سنتی مانند بانک 

روی این  های پیش ر خصوص چالش تخصص الزم د 

6 Liang & Yuan 
7 Kraus 
8 Hinag 
9 Korosteleva & Mickiewicz 
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در  شرکت  باال  مالی  گردش  و  سوآوری  وجود  با  ها، 
یا   و  تسهیالت  ارائه  به  تمایلی  موفقیت،  صورت 

زاده  ها ندارند (نقی گذاری در این نوع شرکت سرمایه
همکاران،   شرکت ۱۳۹۸و  در  بنیان،  ).  دانش  های 

زیادتر   سنتی  صنایع  به  نسبت  فناوری  تغییرات 
و توسعه بیشتری صورت گرفته و رشد    است، تحقیق

آنها بیشتر متکی بر توسعه فناوری است (فخاری و  
های دانش بنیان به کشور  ). شرکت ۱۳۹۲همکاران،  
می  رقابت اجازه  تا  مقابل  دهند  در  را  خود  پذیری 

نیروی   هزینه  آنها  در  که  رشد  حال  در  اقتصادهای 
  انسانی و تولید کمتر است حفظ کنند و نیز به سطح 

(هادی  یابند  دست  اشتغالزایی  از  و  مطلوبی  تبار 
از شرکت ۱۳۹۶مدهوشی،   قانون حمایت  در  و  ).  ها 

) بنیان  دانش  شده  ۱۳۸۹مؤسسات  گفته  نیز   (
تعاونی   یا  خصوصی  موسسه  بنیان  دانش  شرکت 

افزایی علم و ثروت، توسعه  است که به منظور هم 
اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی  

تج حوزه  اری و  در  توسعه  و  تحقیق  نتایج  سازی 
های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در  فناوری

نرم  می تولید  تشکیل  مربوط  این  افزارهای  در  شود. 
شرکت  از  منظور  بنیان،  پژوهش  دانش  های 

از  شرکت  حمایت  قانون  مطابق  که  هستند  هایی 
از  شرکت  را  مجوز  بنیان،  دانش  مؤسسات  و  ها 
بنیان در    های دانش ه تعیین صالحیت شرکت کارگرو

دریافت   ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت 
آذرماه  نموده  تا  تعداد  ۱۳۹۹اند.  شرکت    ۵۷۸۸، 

فناوری مجوز   و  علمی  معاونت  توسط  بنیان  دانش 
نموده دریافت  بنیانی  تعداد  دانش  که    ۳۱۷۸اند 

نوپا    ۱۵۰۰،  ۲شرکت از میان آنها شرکت تولیدی نوع  
باشند  می   ۱نوپا نوع    ۴۸۹و    ۱تولیدی نوع    ۶۲۱،  ۲وع  ن

شرکت  صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  های  (کارگروه 
 ). ۱۳۹۹دانش بنیان،  

 پیشینه پژوهش ٣
پژوهش  و  مطالعات  بررسی  به  بخش،  این  های  در 

قالب جدول   در  مرتبط  و خارجی  پرداخته    ۱داخلی 
 شده است. 

 
 پیشینه پژوهش مورد بررسی   ١جدول  

 نتایج و دستاوردهای پژوهش  عنوان پژوهش  سال  پژوهشگر 

ازنب و  
 ۱۴۰۰ همکاران 

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر  
موفقیت رفتار تأمین مالی  
جمعی (مورد مطالعه: خانه  

 گذاری)سرمایه

عوامل جمعیتی، عوامل محیطی و عوامل تأثیرگذار بر پروژه  
نگیزشی بودن، کیفیت پروژه، فاصله  گذاری، ا(حجم سرمایه

جغرافیایی و ماهیت سود و زیان) بر رفتار تأمین مالی جمعی  
 تأثیرگذارند.

سجودی و  
 ۱۳۹۹ همکاران 

بررسی اثر تأمین مالی از  
پذیر بر  های ریسکصندوق

های دانش  سودآوری شرکت
 بنیان

پذیر و  گذاری ریسکدو متغیر تسهیالت صندوق سرمایه
اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر سود شرکت دارند،  

های تجاری، عمر و نیز  در حالی که متغیرهای وام از بانک
 ها ندارند.داری بر شرکتسرمایه انسانی شرکت، اثر معنی

مرادی و  
 ۱۳۹۹ همکاران 

ارائه یک مدل تأمین مالی برای 
های کوچک و متوسط  شرکت

 در زنجیره تأمین 

ریزی ریاضی به منظور تأمین  این پژوهش یک مدل برنامهدر 
های کوچک و متوسط در زنجیره تأمین ارائه  مالی شرکت

دهد روش تأمین مالی پیشنهادی از لحاظ  شده که نشان می
ایجاد سود و رسیدن به نقدینگی مطلوب نسبت به روش  

 تأمین مالی سنتی مبتنی بر وام برتری دارد. 

زاده و  نقی
 ۱۳۹۸ ن همکارا

شناسایی ابعاد و علل کاهش  
  های دانشرضایت شرکت

بنیان در همکاری با  

بنیان   های دانشعامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت  ۱۸
دسته    ۶های مالی ملی شناسایی و در در همکاری با صندوق

امل مناسب کارکنان، اند که عبارتند از: تعبندی شدهطبقه
بنیان از عملکرد نهاد مالی،  های دانشتصویر ذهنی شرکت
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های مالی از نگاه  صندوق
 گذاران مجریان و سیاست

تعامالت در زمان مراجعه، سازگاری تسهیالت، مدیریت  
 انتظارات و نظام یکپارچه و شفافیت.

صفری  
دشتکی و  
 همکاران 

۱۳۹۸ 
طراحی و تبیین مدل  

سپاری مالی الکترونیکی  جمع
 های اجتماعی در حمایت

سپاری مالی الکترونیکی  اجرای فرایند اثربخش جمعمراحل 
سنجی»،  های اجتماعی عبارت است از: «امکاندر حمایت

بخشی و فراخوان عمومی»، «سازوکار  سازی»، «آگاهی«انگیزه
جذب منابع مالی»، «اعتمادسازی»، «بانک اطالعاتی حامیان»  

 و «نگهداشت جمعیت». 

سازان و  چیت
 ۱۳۹۶ همکاران 

بندی  و اولویتشناسایی 
های تأمین مالی  ترین روشرایج

انداز در کسب وکارهای خودراه
 ITنوپای 

های خوشه تأمین مالی شخصی صاحب شغل، خوشه
های دریافتنی،  های تأخیری، خوشه توقف حسابپرداخت

گذاری و خوشه  های سرمایهخوشه حداقل کردن هزینه
های تأمین  وشترین ر اشترامک منابع به ترتیب اولویت، رایج

 مالی هستند. 

فدایی واحد و  
 ۱۳۹۳ مایلی

بندی عوامل مؤثر بر  اولویت
تأمین مالی در ایران با استفاده  
 از روش تحلیل سلسله مراتبی 

سه طبقه کلی شامل عوامل مربوط به منبع تأمین کننده  
مالی، شرکت تأمین مالی شونده و عوامل کالن اقتصادی و  

اند. عامل  ثر شناسایی شدهسیاسی به عنوان عوامل مؤ 
شرکت تأمین مالی شونده اهمیت بیشتری نسبت به سایر  

 عوامل دارد. 

برناردینو و 
 ۲۰۲۰ سانتوس

کراد فاندینگ: یک مطالعه  
اکتشافی در مورد دانش، مزایا 
 و موانع کارآفرینان بالقوه جوان 

کارآفرینان جوان بالقوه دانش متوسطی در خصوص  
های تجاری  کرادفاندینگ دارند، لذا قادر به کشف تمام مدل

گذاری نیستند. مزایای های سرمایهموجود، به ویژه مدل
تأمین مالی جمعی بیش از مزایای مالی است، مانند ارتباط با  

 مخاطبان و دریافت بازخورد از آنها.

دومینگز و  
عوامل مؤثر در موفقیت و   ۲۰۲۰ همکاران 

 اندینگ پایداری کراد ف

پروژه نشان داده شد که موفقیت به نوع پروژه   ۶۰با بررسی 
های های خرید نسبت به پروژهبستگی دارد و پروژه

 ای موفقیت کمتری دارند.توسعه

عثمان و  
 ۲۰۱۹ ١همکاران

های  آیا نقش رسانه و موفقیت
گذشته کارآفرینان بر مشکل  
 کمبود اطالعات مؤثر است؟ 

در انگلستان نشان داده شد رسانه و    پروژه ۱۴۸۸۷با بررسی 
های گذشته کارآفرینان (بنیانگذاران) بر حل مشکل  موفقیت

ارائه اطالعات به سرمایه گذاران در پلتفرم کرادفاندینگ مؤثر  
 هستند و این مدل با روش آماری مورد تأیید قرار گرفت. 

 و پرهنکنگسا
 ۲۰۱۷ رنکوب

سبک زبانی و موفقیت  
رآفرینان کاسپاری مالیجمع

 اجتماعی و تجاری

بسیاری از کارآفرینان در حال مبارزه با پرسش چگونه ارائه  
سپاری  آوری پول موفق در پلتفرم جمعدادن یک زمینه جمع

 مالی هستند. 

کلیم خان و  
کراد فاندینگ: رویکرد نوآورانه   ۲۰۱۷ همکاران 

 شروع کارآفرینی 

های تأمین  موثرترین روشبه کرادفاندینگ به عنوان یکی از 
های خالقانه و  سرمایه و شکل جدید تأمین مالی پروژه

 کارآفرینانه پرداخته شده است. 
 

 

 
1 Usman et al. 
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 روش شناسی پژوهش ٤
کاربردی    -ایپژوهش حاضر از دیدگاه هدف، توسعه

باشد؛ در بخش کیفی  بوده و از نظر روش، کیفی می 
داده  نظریه  استفاده،  مورد  زیرا    راهبرد  بود؛  بنیاد 

داده   مدل نظریه  جهت  حوزه  بنیاد  در  سازی 
های نوظهور کاربردی است. از این روش زمانی  پدیده 

می  باشد  استفاده  مقرر  که  شکل  شود  به  نظریه 
گیرد، دانش  های واقعی شکل  منظم و براساس داده 

موجود در حوزه مورد بررسی محدود باشد و مدل از  
داده  گردآوری  میان  مستمر  آنها  تعامل  تحلیل  و  ها 

های  یه یک سلسله رو   طراحی شود. نظریه داده بنیاد
ای مبتنی بر  گیرد تا نظریه سیستماتیک را به کار می 

پدیده در   ءاستقرا کند.  م باره  ایجاد  این  وردنظر  در 
نظری    پژوهش های  یافته روش،   تنظیم  دربرگیرنده 

نه یک سلسله ارقام یا    ،واقعیت تحت بررسی است
شده  مجموعه  وصل  یکدیگر  به  که  مطالب  از  ای 

ناونک   باشند و  این ۲۰۱۱،  ١(آلدیابات  از  این  ).  در  رو 
را حوزه  پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شد؛ زی 

تأمین مالی جمعی نوظهور و نوپا بوده و شکاف جدی  
در مبانی نظری آن و متغیرهای تأثیرگذار بر آن وجود  

مفهوم  جهت  بود  ضروری  لذا  مدل  دارد.  پردازی 
های دانش  عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی شرکت 

انعطاف روش  این  از  شود.  بنیان  استفاده  پذیر 
در اینکه  به  توجه  با  ارائه    همچنین  پارادایمی  مدل 

از   هریک  جایگاه  بنیاد،  داده  نظریه  توسط  شده 
تأمین مالی جمعی در قالب شرایط   بر  عوامل مؤثر 

گر، راهبردها و پیامدها تبیین  ای، مداخلهعلّی، زمینه
می می مالی  شود،  تأمین  برای  روشن  تصویری  توان 

جمعی ترسیم کرد. الزم به توضیح است روش تحلیل  
) به دلیل اینکه صرفاً بر توصیف معانی  تم (مضمون

و ایجاد مضامین و نه ارائه یک نظریه جدید تأکید  
ها و مطالعات پیشین  داشته و نیاز به وجود نظریه

ناونک،   و  (آلدیابات  پژوهش  ۲۰۱۱دارد  این  برای   (
 مناسب نبوده است. 

 
1 Aldiabat & Navenec 

داده  تحلیل  و  تجزیه  رهیافت  جهت  از  ها، 
) استفاده شد؛  ۱۹۹۸(  ٢مند استراوس و کوربین نظام

تحلیل   در  آن  توانایی  روش،  این  از  استفاده  دلیل 
مقولهنظام و  مفاهیم  کدها،  میان  مند  ارتباط  و  ها 

به  مقوله روابطی  سلسله  تحت  فرعی    پدیده های 
آن  میان  روابط  و  مقوله محوری  با    تحت اصلی    ها 

مشخص   که  مدلی  مبنای  این  ایجاد  بود  بر  ارتباط 
  مداوم   مقایسهد رفت و برگشتی  فراینو    سئوال طرح  

پذیرفت. عناصر کلیدی در نظریه داده بنیاد،  صورت  
گیری نظری، مقایسه مداوم، کدگذاری  شامل نمونه 

باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی، یادآوری و  
داده  نظری  کوربین،  اشباع  و  (استراوس  هستند  ها 

 )؛  ۲۰۱۵

نمونه۱ نظری..  محتمل   گیری  ترین  شناسایی 
  ۳۵ها برای ایجاد اطالعات که در این پژوهش  نمونه 

دارای   که  گرفتند  قرار  مصاحبه  تحت  کلیدی  خبره 
اطالعات هدفمند بسیار مفیدی بودند و به گردآوری  

های جدید مرتبط با نظریه در حال توسعه کمک  داده 
 کردند. 

مداوم۲ مقایسه  داده .  دائم  مقایسه  فرایند  ها  . 
این پژوهش فرایند رفت و  برای ایجاد طبقات که در 

داده  تحلیل  از  اولین  برگشتی به صورت مداوم  های 
مصاحبه آخرین  تا  فرایند    مصاحبه  و  کرد  پیدا 

داده  صورت  گردآوری  همزمان  تحلیل  و  تجزیه  و  ها 
 گرفت.

باز۳ کدگذاری  درون  .  کدگذاری  اولیه  فرایند   .
 طبقات که در ادامه تشریح شده است. 

یند ارتباط میان کدها و  فرا   . کدگذاری محوری. ۴
 طبقات که در ادامه تشریح شده است. 

انتخابی.۵ کدگذاری  پدیده    .  از  نظریه  توسعه 
 محوری که در ادامه تشریح شده است. 

های نوشته شده  یادداشت  . یادآورهای تحلیلی. ۶
به وسیله پژوهشگران و ارتباط و توضیح مفاهیم و  

ها  برداری ظهور طبقات که در این پژوهش، یادداشت 

2 Strauss & Corbin 
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ها به صورت کامل مورد بررسی قرار  در تحلیل داده 
ها در ابتدای پژوهش  گرفتند. همچنین کشف شکاف

های  های نخست، مقایسه و طراحی سوال و مصاحبه
 شد. جدید انجام 

نظری.۷ اشباع  هیچ  مرحله   .  آن  در  که  ای 
شود که در این پژوهش،  اطالعات جدیدی اضافه نمی 

تا مصاحبه  گردآوری داده  پیدا کرد.    ۳۵ها  ادامه  ام 
داده  نظری  اشباع  مصاحبه  البته  از  تقریباً    ۳۲ها 

  ۳حاصل شده بود و جهت کسب اطمینان بیشتر،  
(استر  پذیرفت  صورت  نیز  تکمیلی  و  مصاحبه  اوس 

 ). ۲۰۱۵کوربین، 

ای و  های کتابخانه ها، از روشبرای گردآوری داده 
گیری از منابع دست اول و دست دوم  میدانی و بهره 

داده  گردآوری  برای  همچنین  گردید.  از  استفاده  ها 
نیمه  مصاحبه شد.  های  استفاده  یافته  ساختار 

شرکت  مدیران  مطالعه،  مورد  دانش  جامعه  های 
حوزه   در  و  بنیان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

رایانهنرم  متخصصان  افزارهای  دانشگاه،  اساتید  ای، 
استان در  خبرگان  و  دولتی  کرمانشاه،  بخش  های 

کارگروه   آمار  براساس  بودند؛  کردستان  و  همدان 
شرکت  صالحیت  تشخیص  و  دانش  ارزیابی  های 

شرکت دانش بنیان در    ۱۳۹،  ۱۳۹۹بنیان، در آذرماه  
کرم استان  تأیید  سه  کردستان،  و  همدان  انشاه، 

مورد در حوزه فناوری    ۲۹صالحیت شده بودند که  
ای فعالیت  افزارهای رایانه اطالعات و ارتباطات و نرم 

). الزم به ذکر است، با توجه به  ۲کردند (جدول  می
و   تراینکه خبرگان دانشگاهی و دولتی، نگاه انتزاعی 

ب نظری خبرگان  و  دارند،  موضوع  به  خش  تری 
سرمایه  ویژه  (به  شرکت خصوصی  و  های  گذاران) 

تری دارند، گردآوری  گرایانهدانش بنیان، رویکرد عمل
 داده از هر دو گروه ضروری و الزامی بود. 

 
های  در استان ای  افزارهای رایانه های دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم تعداد شرکت   ٢جدول  

 ) daneshbonyan.irکرمانشاه، همدان و کردستان (منبع:  

های  تعداد شرکت استان 
 دانش بنیان 

های دانش بنیان حوزه تعداد شرکت
 فناوری اطالعات و ارتباطات

های فناوری اطالعات  درصد نسبت شرکت
 ها و ارتباطات به کل شرکت

 ١٦ ٩ ٥٦ کرمانشاه
 ١٦ ٨ ٤٩ همدان 

 ٣٥ ١٢ ٣٤ کردستان
 - ٢٩ ١٣٩ مجموع 

 

گیری قضاوتی و  نمونه  های در این پژوهش از روش 
ها استفاده گردید که  ی برای انتخاب نمونهبرفگلوله

مجموع   مصاحبه  ۳۵در  تحت  گرفتند    نفر  قرار 
گیری به کمک اشباع نظری  ). کفایت نمونه ۳(جدول  

شد.  داده  حاصل  مصاحبهها  روش  اعتبار  از  ها 
سازی (مطرح کردن یک سوال به چند روش)،  مثلث

های گذشته، بررسی پنل متخصصان  بررسی پژوهش 
و   موردبررسی  پژوهش  موضوع  با  مداوم  درگیری  و 

  تأیید قرار داده شد. همچنین قابلیت اعتماد با کمک 
ها با اجازه  برداری، ضبط مصاحبههای یادداشت روش

توسط  شوندمصاحبه مجدد  کدگذاری  روش  و  ه 
توافق   میزان  محاسبه  و  بیرونی  متخصص  کدگذار 

پایایی  کدگذاری  ضریب  احتساب  نهایت  در  و  ها 
(فرمول    ۸۳/۰  ١هولستی  گردید  که  ۱تأیید  آنجا  از   ،(

درصد محاسبه گردیده، قابلیت    ۸۰ضریب بیش از  
 ).۱۳۸۲اعتماد مورد تأیید است (بیابانگرد، 

 

 
1 Holsti 
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2𝑀𝑀
𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2

 

 

M    تعداد موارد کدگذاری شده مشترک توسط دو
توسط    N1کدگذار،   شده  کدگذاری  موارد  تعداد 

تعداد موارد کدگذاری شده توسط    N2کدگذار اول و  
 کدگذار دوم است.

 
 شونده پژوهش مصاحبه   ٣٥شناختی    مشخصات جمعیت   ٣جدول  

بندی  تقسیم
 خبرگان 

 تعداد 
 (نفر)

میانگین  
سابقه  

 شغلی (سال)
 حوزه فعالیت  مدرک تحصیلی 

 - دکتری -دکتری -دکتری -دکتری ٨ ٥ اساتید دانشگاه 
 دکتری

مرتبط با فناوری اطالعات   هایرشته
و ارتباطات، اقتصاد، کارآفرینی و 

 کسب وکار 

مدیرعامل شرکت  
 ٧ ٧ دانش بنیان 

  -دکتری  -کارشناسی ارشد
کارشناسی   -کارشناسی ارشد

  -دکتری  -کارشناسی -ارشد
 کارشناسی

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و  
ای در استان  افزارهای رایانهنرم

 کرمانشاه

مدیرعامل شرکت  
 ٨ ٧ دانش بنیان 

کارشناسی   -کارشناسی ارشد
کارشناسی   -کارشناسی -ارشد
 -دکتری  -کارشناسی ارشد -ارشد

 کارشناسی

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و  
ای در استان  افزارهای رایانهنرم

 همدان 

مدیرعامل شرکت  
 ٦ ٧ دانش بنیان 

  -کارشناسی -کارشناسی ارشد
کارشناسی   -دکتری -کارشناسی

  -کارشناسی ارشد -ارشد
 کارشناسی ارشد 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و  
ای در استان  افزارهای رایانهنرم

 کردستان

مسئول/مدیر از  
بخش خصوصی  

 ذیربط
١٤ ٥ 

کارشناسی   -کارشناسی ارشد
کارشناسی   -کارشناسی -ارشد

 دکتری  -ارشد

ک و  صندوق پژوهش و فناوری، بان 
موسسات خصوصی، نظام صنفی 

گذار بخش  ای، سرمایهرایانه
 خصوصی 

مسئول/مدیر از  
  -کارشناسی ارشد -کارشناسی ١٣ ٤ بخش دولتی ذیربط 

 کارشناسی ارشد  -کارشناسی

پارک علم و فناوری، مرکز رشد  
های دانش دانشگاه، دبیرخانه طرح

 دولتی  بنیان، حوزه تسهیالت بانک
 - - - ٣٥ مجموع 

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته ٥
های به دست  ابتدا براساس داده الف) کدگذاری باز. 
مصاحبه از  یادداشت آمده  و  به  برداری ها  ها، 

جمعی   مالی  تأمین  بر  تأثیرگذار  عوامل  شناسایی 

های دانش بنیان پرداخته شد. بر این اساس  شرکت 
مکتوب   و  باز  کدگذاری  مصاحبه،  از  پس  نخست، 
وقایع   مرحله،  این  در  پذیرفت.  انجام  آنها  کردن 

در  بررسی   فهم  داده شده  بر  و  شده  نامگذاری  ها 
فرد  هایی تمرکز شد که موجب منحصر به  مشخصه 

)١(  
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بندی دو  سازی و مقولهشدن وقایع گردید. لذا مفهوم 
فعالیت کلیدی بود که توسط پژوهشگر و با عنایت  
به فرایند مقایسه مداوم انجام گرفت. کدگذاری باز  

و   ها در قالب یک فرایند رفت تا مرحله اشباع مقوله
به   باز  کدگذاری  از  پس  کرد.  پیدا  ادامه  برگشتی 

شکل مفهوم منظور  مدل،  یک  صورت  گیری  سازی 
گرفت که در این مرحله، تالش شد اسامی واضح به  

از   پس  نهایت،  در  کند.  پیدا  اختصاص  مفاهیم، 
مقوله مفهوم  قالب  در  مفاهیم  از  سازی،  که  هایی 

بو  برخوردار  مفاهیم  به  نسبت  باالتری  دند،  انتزاع 
). در  ۲۰۱۵بندی شدند (استراوس و کوربین،  بازدسته
کدگذارینمونه   ۴جدول   از  شده  ای  داده  نشان  ها 
 است.

 
 ) ١٣٩٩های پژوهش،  ای از کدگذاری انجام شده (منبع: یافته نمونه   ٤جدول  

شماره   مستخرج کدهای باز  ای از روایات گفتاری در دو مصاحبه منتخب نمونه
 مصاحبه 

زمان 
 مصاحبه 

) همه افراد فعال در حوزه کارآفرینی بر این موضوع  ١
آگاه هستند که اگر قرار است شرکتی سرمایه جذب  
کند، اول باید به طرف مقابل اعتماد داشته باشد تا  
ایده و طرحش به یغما نرود. از سوی دیگر هم، فرد  

شناخت و  گذار، منابع مالی خود را بدون سرمایه
کند. البته  گذاری نمیاطمینان و بررسی دقیق، سرمایه

پذیر که  کم و بیش احساس خطر برای شرکت سرمایه
دانش خود را هزینه کرده و تولید یا خدمتی را در حوزه  
فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه کرده همچنان وجود  

های دانش  دارد که راهکار آن، آموزش مدیران شرکت
ت تا مسیرهای متفاوت تأمین مالی و مزایا و  بنیان اس 

معایب هرکدام را بشناسند و بدور از سوگیری  
گیری کنند. به عنوان مثال، از ابتدای کار بدانند  تصمیم

کدام مدل از تأمین مالی را قرار است انتخاب کنند،  
 مدل مبتنی بر پاداش، سهام یا خیریه. 

گذار و اعتمادسازی میان سرمایه
ذار؛ لزوم تدوین یک مطالعه گسرمایه

و امکانسنجی دقیق؛ نیاز به آموزش 
تأمین مالی  برای آشنایی با روش

جمعی؛ نیاز به خطرکردن؛ عدم وجود  
فرهنگ تعصب و سونگری؛ شفافیت  

در انتخاب روش تأمین مالی مناسب با 
 کار؛

  ١١٠ ام  ٨
 دقیقه 

اندازی یک شرکت دانش  ) نباید فکر کنیم برای راه٢
تنها راه تأمین مالی که وجود دارد، دریافت وام و   بنیان

تسهیالت است! تعداد زیادی از فعاالن این عرصه از  
های دانش بنیان به علت عدم  جمله مدیران شرکت

شناخت صحیح، حاضر نیستند از تأمین مالی جمعی  
استفاده کنند. وظیفه ساختارهای فناورانه و حمایتی  

وانمند کنند. همچنین  است که فعاالن این حوزه را ت
نبود متخصصان کافی برای ارزشگذاری فناوری و  

دانش فنی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات که  
ای  افزار و انیمیشن و بازی رایانهبسیاری از آنها نرم

شود تمایل به تأمین مالی  کنند، سبب میتولید می
جمعی کاهش پیدا کند. زیرا گمان می کنند مالکیت  

ها به صورت کامل از دست آنها خارج  معنوی طرح
شود. باید تعداد متخصصان برای ارزشگذاری و  می

پذیری؛ تمایل برای خطرکردن و ریسک
های متعدد  لزوم شناخت کافی از روش

تأمین مالی؛ لزوم وجود سازوکار 
اری فناوری و دانش فنی؛ لزوم اررشگذ

اندازی پلتفرم امن و قابل اعتماد  راه
برای تأمین مالی جمعی؛ حفظ مالکیت  

 ها معنوی ایده

  ٩٥ ام  ٢٣
 دقیقه 
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ایجاد یک بستر امن و مناسب تأمین مالی جمعی در  
 کشور افزایش پیدا کند. 

 

مرحله،   این  از    ۵۰۸در  بررسی    ۳۵کد  و  مصاحبه 
و  یادداشت  مقایسه  با  شد.  استخراج  اسناد،  و  ها 

مشابه،  طبقه کدهای  استخراج    ۷۳بندی  مفهوم 

  ۲۴بندی مفاهیم مشابه،  شدند و در نهایت با طبقه 
 ).۵زیرمقوله به دست آمد (جدول 

 
 ) ١٣٩٩های پژوهش،  ها (منبع: یافته نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته   ٥جدول  

 مفاهیم  زیرمقوله  مقوله 
تعداد  
کدهای 

 باز
 ای از روایات گفتاریونهنم

شرایط 
 لّی ع

سرمایه اجتماعی  
 فضای اعالم فراخوان 

 اعتماد گروهی  -
 انسجام گروهی  -
 رفتار مشارکتی  -

 صداقت  -
 مسئولیت اجتماعی  -

٣٢ 

«یکی از عوامل مهمی که بر موفقیت تأمین  
مالی جمعی تأثیرگذار است، میزان اعتمادی  

پلتفرم آنالین  است که به طرح و شرکت و 
وجود دارد و در صورتی که اعتماد وجود  

گذاری انجام نداشته باشد، سرمایه
 شود» نمی

توجیه اقتصادی طرح  
 پذیر سرمایه

تدوین طرح تجاری   -
 روز صحیح، دقیق و به

مناسب بودن   -
 های اقتصادی شاخص

قابلیت اجرایی   -
 داشتن 

١٩ 

«اگر بخواهیم روی یک طرح از شرکت  
گذاری نماییم، باید ان سرمایهدانش بنی

مطمئن باشیم که آیا طرح تجاری است و از  
های مالی، امکان اجرا و بازدهی  نظر شاخص

 مناسب دارد؟» 

عوامل درون سازمانی  
 شرکت دانش بنیان 

 فرهنگ سازمانی  -
 ساختار سازمانی -

 تیم کاری  -
 مشارکت گروهی  -

١٩ 

«وجود ساختار سازمانی منسجم در شرکت  
شود تمایل دانش بنیان، منجر می

گذاران به تأمین مالی بیشتر شود،  سرمایه
گذاران تیم  زیرا اولین اصل مهم برای سرمایه
 است، نه ایده و طرح» 

عوامل روانشناختی و  
انگیزشی  

 گذاران سرمایه

 تمایل به یادگیری  -
 تمایل به مشارکت  -
 پذیری میزان ریسک -

 میزان تحمل ابهام  -

٢٧ 

والً زمانی که افراد متوجه مزایای  «معم
شوند، حاضرند  گذاری در طرح میسرمایه

خطر کنند و طرح را تأمین مالی نمایند، به  
تواند کم  گذاری میخصوص که مبالغ سرمایه
 باشد» 

های پلتفرم  ویژگی
 تأمین مالی جمعی 

 در دسترس بودن  -
 سهولت کاربری -
 قابل اعتماد بودن  -

 نظارتقابلیت  -
 امنیت اطالعات  -

٣٤ 

«به نظر من، اینکه پلتفرم و بستر تأمین  
بر  مالی جمعی تا چه حد بستر امنی است، 

گذاران و البته  احتمال مشارکت سرمایه
 پذیران تأثیرگذار است» سرمایه
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پدیده 
 محوری 

تأمین مالی جمعی  
های دانش  شرکت

 بنیان

تأمین مالی جمعی  
های دانش  شرکت

 بنیان
٣٥ 

ها با هدف رسیدن به  ریزی«همه برنامه
های دانش  تأمین مالی جمعی در شرکت

 شود» بنیان انجام می

شرایط 
 ای زمینه

 عوامل فرهنگی 

 فرهنگ مشارکت  -
فرهنگ   -

 پذیریریسک
 فرهنگ نوآوری  -

های  هنجارها و ارزش -
جامعه در حوزه کسب  

 وکار

٣٧ 

«بافت فرهنگی یک استان بر فضای کسب 
آن اثرگذار است؛ هر اندازه فضای وکار 

تر باشد و از  یافتهفرهنگ کارآفرینی توسعه
پذیری و خالقیت،  هایی مانند ریسکارزش

استقبال شود، امکان موفقیت تأمین مالی  
 کند» جمعی افزایش پیدا می

 عوامل اقتصادی 

 سطح درآمدی افراد  -
 وضعیت تورم و رکود -

ثبات نسبی   -
 اقتصادی های شاخص

٢٢ 

«اگر معیارهای اقتصادی در کشور، دارای  
ثبات نسبی باشند، حتی شهروندان عادی  

های اندک خود را برای تأمین  نیز سرمایه
برند و  های فناورانه بکار میمالی جمعی طرح

های مختلف  های حوزهبه سمت داللی
 روند» نمی

 عوامل قانونی 

امنیت   -
های تأمین  زیرساخت

 مالی جمعی 
شفافیت   -

های تأمین  زیرساخت
 مالی جمعی 

وجود قوانین دقیق   -
 نظارتی و حمایتی 

٢٤ 

هایی که توسط فرابورس برای «با پروتکل
های واسط تأمین مالی جمعی و  شرکت

بسترهای آنالین کرادفاندینگ تدوین و  
طراحی شده، نگرانی از بابت پولشویی یا 

های هرمی و ...  فسادهای اقتصادی و شبکه
 تر شده است» کم

 عوامل فناورانه 

های زیرساخت -
 افزاری سخت

های زیرساخت -
 افزاری نرم

١١ 

«تأمین مالی جمعی بیشتر در بستر آنالین و  
از طریق فراخوان عمومی و در چارچوب 

شود، لذا برای  های حقوقی انجام میپروتکل
توسعه آن، فراهم بودن بسترهای فناوری  

 مهم است» اطالعات و ارتباطات خیلی 

شرایط 
 گر مداخله

مشتریان (عالقمندان  
 گذاری)به سرمایه

 وفاداری مشتریان -
 ١٤ تقاضای مشتریان  -

«اگر شهروندان نسبت به، به نتیجه رسیدن  
ایده و طرح، احساس مسئولیت داشته  

گذاری آنها بیشتر  باشند، امکان سرمایه
 شود» می

 تعداد رقبا - رقبا
 ١١ رقبا عملکرد کیفی  -

فناوری  «بسیار مهم است که در حوزه
اطالعات و ارتباطات، وضعیت رقبا رصد و  

تحلیل شود و با توجه به عملکرد آنها،  
ارزشی به مخاطبان ارائه گردد که برای  

 گذاران جذاب باشد» سرمایه

 شرایط بازار
 توزیع  کانال -

 ترویج و تبلیغات  -
 نیاز بازار هدف  -

١٨ 
«وضعیت مسیر ارتباط با تأمین کنندگان  

سرمایه و همچنین نحوه دسترسی به  
محصول فناورانه موردنظر باید برای 



 

564 

 . ۵۷۳تا  ۵۴۷ صفحات  .١٤٠١ بهار و تابستان .۲۷ شماره .۱۴ دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه
Journal of Executive Management 

های دانش بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و  تأمین مالی جمعی شرکت پردازی مدل عوامل مؤثر بر مفهوم . صبا امیری
 ای) افزارهای رایانهنرم 

گذاران مشخص باشد، در غیر  سرمایه
 گیرد»اینصورت اعتماد شکل نمی

های بخش  حمایت
 دولتی 

تدوین قوانین   -
 حمایتی 

اجرای قوانین   -
 حمایتی 

نظارت بر اجرای   -
 صحیح قوانین 

٢٣ 

های تدوین شده، توسط  «اگر پروتکل
های دولتی ذیربط به خوبی اجرا  بخش

های دانش بنیان کمک  شوند، به شرکت
گذاران برای بزرگی خواهد شد و سرمایه

تأمین مالی جمعی اطمینان پیدا خواهند  
 کرد»

های بخش  حمایت
 خصوصی 

ورود به حوزه   -
گذاری  سرمایه

 خطرپذیر
حمایت مادی و   -

های  معنوی از ایده
 فناورانه 

٩ 

های خصوصی بزرگ باید «شرکت
کاری را کنار بگذارند و ریسک محافظه

گذاری خطرپذیر را متقبل شوند؛  سرمایه
هرچند از طریق تأمین مالی جمعی ریسک  

 کاهش یافته است» 

راهبردها/  
 هاکنش

تدوین برنامه  
 امکانسنجی دقیق 

تدوین امکانسنجی   -
 فنی برای طرح 

تدوین امکانسنجی   -
 بازاری برای طرح

تدوین امکانسنجی   -
 اقتصادی برای طرح 

٢٥ 

«در صورتی که قرار باشد یک طرح به  
ترین شکل، تأمین مالی جمعی شود،  بهینه

باید برای آن یک طرح تجاری یا بیزنس پلن  
دقیق توسط مشاوران خبره نگارش شود تا  

 ابعاد مختلف طرح سنجیده شود» 

ساختار  تدوین 
 سازمانی منسجم 

تشکیل تیم   -
 تخصصی 

وجود چارت سازمانی   -
 مدون 

١٣ 

های  «تیم کاری قوی متشکل از تخصص
متنوع که رزومه قوی داشته باشند، فضای  
مناسب برای تأمین مالی جمعی را فراهم  

 کند» می

طراحی نظام 
 آفرینی ارزش

ایجاد ارزش افزوده   -
 گذاران برای سرمایه

مالی در   جذب منابع  -
 زمان مناسب 

توسعه فضای   -
 گذاری سرمایه

١١ 

«در صورتی که تأمین مالی جمعی به نحو  
آمیز انجام شود، فضای موفقیت

گردد و امکان  گذاری هموارتر میسرمایه
های دیگر هم  تأمین مالی جمعی برای طرح

 افزایش پیدا خواهد کرد» 

طراحی سیستم  
 مدیریت مالی

بندی صحیح  بودجه -
 در امکانسنجی طرح 

ارزیابی دقیق ارزش   -
 طرح

تدوین سیستم   -
محاسبه مبالغ  

 گذاران سرمایه

١٤ 

گذار برای طرح «اگر مبالغی که هر سرمایه
آورده، به صورت دقیق محاسبه نشود،  

گردد. لذا ایجاد یک ساختار  شبهه ایجاد می
و مکانیزم در جهت محاسبه دقیق مبلغ هر  

 گذار، ضروری و الزامی است» سرمایه

طراحی سیستم  
حمایت از مالکیت  

 معنوی

  تدوین پروتکل -
حمایت از مالکیت  

 ها معنوی طرح
١٥ 

هم، توجه به  «یکی از راهبردهای بسیار م
های ارزشگذاری صحیح و دقیق ایده

های دانش بنیان جهت کراد فاندینگ  شرکت
است. اگر ارزشگذاری اشتباه انجام شود، در  
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ارزشگذاری دقیق   -
های دانش بنیان  طرح

 و فناورانه 
طراحی سیستم   -

نظارت بر حقوق  
گذاران  معنوی سرمایه

 پذیر و شرکت سرمایه

خصوص مالکیت معنوی آن، ابهام ایجاد  
 شود» می

 پیامدها 

کاهش 
ها در  گذاریسرمایه

های داللی مانند  بخش
 طال و سکه و دالر و... 

افزایش تمایل به   -
گذاری در  رمایهس
 های دانش بنیان حوزه

افزایش اطمینان به   -
 فضای فناوری 

های  گردآوری سرمایه -
 سرگردان 

ای  بازاریابی توصیه -
(توصیه ورود به تأمین  

 مالی جمعی) 

٢٣ 

«یکی از اثرات مهم تأمین مالی جمعی، این  
هایی که شهروندان عادی  است که سرمایه

و مسکن و  برای خرید طال و دالر و ماشین  
کنند و به طور عمده هم ضرر  ... هزینه می

کنند، برای توسعه فضای کارآفرینی و  می
 های فناورانه در استان صرف شوند» طرح

توسعه فضای فناوری  
 و کارآفرینی

توسعه فضای   -
فرهنگ کسب وکار  

 دانش بنیان 
توسعه کمّی و کیفی   -

های دانش  شرکت
 بنیان

توسعه   -
های  مسئولیت

اجتماعی  
 گذاران سرمایه

بهبود جایگاه   -
های اجتماعی شرکت
 دانش بنیان 

٢٧ 

توان از تأمین مالی جمعی سخن گفت،  «نمی
اما بهبود بستر فرهنگ کارآفرینی دانش  
بنیان را مدنظر قرار نداد؛ زیرا با انجام  

آمیز تأمین مالی جمعی،  های موفقیتپروژه
به این حوزه   رویکرد مثبت و خوشبینانه

 بهبود پیدا خواهد کرد« 

 بهبود کیفیت زندگی 

افزایش سطح   -
های  درآمدی شرکت
 دانش بنیان 

افزایش سطح   -
 گذاران درآمدی سرمایه

١٧ 

«یکی از پیامدهای بسیار مهم، بهبود  
های دانش وضعیت معیشتی برای شرکت

بنیان است که برای عملیاتی کردن پروژه  
اند و از این  سرمایه داشتهخود نیاز به  

 اند» روش، تأمین مالی شده

 افزایش اشتغال پایدار 

افزایش تعداد   -
های دانش  شرکت

 بنیان
افزایش نیروهای  -

تخصصی در  

٢٨ 

های دانش بنیان  های شرکت«هر اندازه طرح
، موفق شود،  در فرایند تأمین مالی جمعی

های دانش بنیان  اندازی شرکتتمایل به راه
بیشتر با نیروهای تخصصی افزایش پیدا  

کند که خود منجر به کاهش بیکاری  می
 گردد» می
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های دانش  شرکت
 بنیان

ای گرایی  حرفه -
 های انسانی سرمایه

 

محوری.   کدگذاری  محوری،  ب)  کدگذاری  از  هدف 
داده  باز،  تلفیق  کدگذاری  در مرحله  که  است  هایی 
شده  ک خرد  و  (استراوس  این  ۲۰۱۵وربین،  اند  در   .(

ها  مرحله پدیده محوری انتخاب گردید و سایر مقوله 
 ). ۱به آن مرتبط شدند (شکل 

 

 
های دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و  مدل عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی شرکت   ١شکل  

 ) ١٣٩٩های پژوهش،  (منبع: یافته ای  افزارهای رایانه نرم 

 

در نهایت، کدگذاری انتخابی،    ج) کدگذاری انتخابی.
سازی و تحلیل  دو مرحله کدگذاری قبل را با یکپارچه 

مقوله  و  مجدد  نظری  چارچوب  یک  قالب  در  ها 
سرمایه   «وجود  کرد؛  تکمیل  ذیل،  شرح  به  روایت 

ذیر، عوامل پاجتماعی، توجیه اقتصادی طرح سرمایه 
عوامل   بنیان،  دانش  شرکت  سازمانی  درون 

های  گذاران و ویژگی روانشناختی و انگیزشی سرمایه
تأمین مالی جمعی سبب شکل  پدیده  پلتفرم  گیری 

شوند.  های دانش بنیان می تأمین مالی جمعی شرکت 
از این پدیده، شامل مواردی مانند   راهبردهای منتج 

دقیق، امکانسنجی  برنامه  ساختار    تدوین  تدوین 
ارزش  نظام  طراحی  منسجم،  آفرینی،  سازمانی 

سیستم   طراحی  و  مالی  مدیریت  سیستم  طراحی 
باشد. این مسأله مهم  حمایت از مالکیت معنوی می 

اقتصادی،   و چندبُعدی فرهنگی،  پیچیده  در فضایی 
می  رخ  فناورانه  و  کلیدی  قانونی  ذینفعان  که  دهد 
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بخش  رقبا،  مشتریان،  مانند  خصوصی،    بسیاری 
با اهداف، ارزش بازار  و  انگیزه بخش دولتی  ها و  ها، 

شکل  در  متفاوت  در  منافع  دارند.  نقش  آن  گیری 
سرمایه  کاهش  بخش گذارینهایت،  در  های  های 

بهبود   کارآفرینی،  و  فناوری  فضای  توسعه  داللی، 
به  پایدار  اشتغال  افزایش  و  زندگی  عنوان    کیفیت 

های دانش بنیان  ت پیامدهای تأمین مالی جمعی شرک
 ».شوندمطرح می 

 

 گیری نتیجهبحث و  ٦
و  پیشرفت  اطالعات  فناوری  حوزه  در  جهانی  های 

با  ارتباطات،   را  و خدمات جدید  کاالها  تولید  امکان 
های بزرگ  و جمعیت سپاری  های جمع اتکا بر سیستم

ایجاد  ها زیرساختی را  فراهم آورده است. این سیستم
کننده هرکس به عنوان مشارکت در آن  کنند که  می

جمعی  بتواند   مالی  تأمین  بپردازد.  درآمد  کسب  به 
راه از  است  یکی  مرزهای  هایی  از  گذشتن  برای  که 

مشتریان و جذب  های  سنتی شرکت و بکارگیری ایده
و   اصغری  (حاجی  است  گردیده  ایجاد  سرمایه 

). به دلیل اهمیت و بدیع بودن این  ۱۳۹۸همکاران،  
پ این  با هدف مفهوم موضوع،  پردازی عوامل  ژوهش 

های دانش بنیان  مؤثر بر تأمین مالی جمعی شرکت 
حوزه  استان در  همدان  و  کردستان  کرمانشاه،  های 

  ایافزارهای رایانه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم 
می  پژوهش  این  نتایج  بکارگیری  شد؛  تواند  انجام 

ب کاربردی  راهبردهای  اجرای  و  تدوین  به  رای  منجر 
از   یکی  عنوان  به  جمعی  مالی  تأمین  توسعه 

روشکاربردی  نوآورترین  و  سرمایه  ترین  جذب  های 
شرکت  بنیانبرای  دانش  اقدامات  های  انجام   ،

به و  برای  هدفمند  ریسک  کاهش  موقع، 
گذاران حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی  سرمایه

اجتماعی  اقتصادی،  مثبت  پیامدهای  ایجاد    - و 
 ه شود.  فرهنگی و فناوران

که منجر  دهد شرایط علّی  مدل پژوهش نشان می 
شکل جمعی  به  مالی  «تأمین  محوری  پدیده  گیری 

گردند، عبارتند از  های دانش بنیان» میبرای شرکت 

پنج مقوله: سرمایه اجتماعی فضای اعالم فراخوان،  
سرمایه طرح  اقتصادی  درون  پذیر،  توجیه  عوامل 

روانشناختی و  سازمانی شرکت دانش بنیان، عوامل  
سرمایه  ویژگی انگیزشی  و  تأمین  گذاران  پلتفرم  های 

جمعی؛   شاخص مالی  اندازه  هر  که  نحوی  های  به 
بیشتر   فراخوان  اعالم  محیط  در  اجتماعی  سرمایه 

امکان   به  باشد،  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  ورود 
است عنوان سرمایه  بیشتر  حوزه  این  به  به    گذار  و 

هنجا اعتماد،  وجود  عمده،  و  طور  مشترک  رهای 
انتخاب تصمیم جهت سرمایه  برای  گذاری، صداقت 

ومفاهیم   هستند.    الزامی  با  تأثیرگذاری  همچنین 
های  ویژگی های افراد با تکیه بر  توجه به اینکه تصمیم 

جمعیت روانشن البته  و  اتخاذ  اختی  آنها  شناختی 
های شرایط علّی، توجه  یکی دیگر از مقوله شود،  می

گذارانی است که  نشناختی سرمایهرواهای  به ویژگی 
را دارند تأمین مالی جمعی  ، در  قصد ورود به حوزه 

باشند  گذاران بسیار محافظه صورتی که سرمایه  کار 
نداشته   اعتماد  جمعی  مالی  تأمین  سیستم  به  یا 
پیدا   کاهش  این حوزه  به  آنها  ورود  احتمال  باشند، 

اقتصادیکند.  می مذکور،  مقوله  دو  کنار  بودن    در 
جمعی  ط مالی  تأمین  برای  که  و  رحی  شده  معرفی 

ساختار درون سازمانی شرکت دانش بنیان، دو عامل  
هستند   دیگر  موردتوجه  مهم  همواره  که 

را  زی قرار دارند،گذاران برای ارزیابی یک طرح سرمایه
این دو عامل، تأثیر مهمی بر دوره بازگشت سرمایه و  

شاخص  طرح  سایر  اقتصادی  . گذارندمی های 
میان  نمی   مچنینه در  دیدگاه  این  منکر  توان 

«یک تیم خوب    اعتقاد دارند:  گذاران شد کهسرمایه
مهم سرمایهشاخص  برای  یک  تری  تا  است،  گذاری 

، بنابراین اگر این دو مقوله در وضعیت  ایده خوب»
مناسبی قرار داشته باشند، امکان تأمین مالی جمعی  

افزاری  سخت های  ویژگی یابد. در نهایت،  افزایش می 
نرم  از  و  متشکل  جمعی  مالی  تأمین  پلتفرم  افزاری 

در دسترس بودن، کاربرپسند و  هایی چون  شاخص
قابل اعتماد بودن، امنیت و قابلیت نظارت داشتن،  

تصمیم بر  شرکت نیز  یا  افراد  برای  گیری  ها 
یا  سرمایه ناامن  پلتفرم  یک  زیرا  تأثیرگذارند؛  گذاری 

می  تأمین  تواند  غیرکاربرپسند،  برای  بزرگی  تهدید 
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 ای) افزارهای رایانهنرم 

لذا  های دانش بنیان تلقی گردد.  مالی جمعی شرکت 
تأمین  ترین شرایط علّی برای  پنج مقوله نامبرده، مهم 

شرکت  جمعی  هستند.مالی  بنیان  دانش  این    های 
)،  ۱۴۰۰های اذنب و همکاران (نتیجه با نتایج پژوهش 

 ) همکاران  و  همکاران  ۱۳۹۹سجودی  و  مرادی   ،(
()، ص۱۳۹۹( )، فدایی  ۱۳۹۸فری دشتکی و همکاران 

)  ۲۰۲۰) و برنادینو و سانتوس ( ۱۳۹۳واحدی و مایلی (
 همخوانی دارد.  

زمینه عوامل  ای مدل شامل  شرایط  مقوله  چهار 
فرهنگی، اقتصادی، قانونی و فناورانه بود که بیشتر  

شکل  محیط  محوری  بر  پدیده  توسعه  و  گیری 
های  جمعی شرکت تأمین مالی    بستر  پژوهش، یعنی 

د داشتند. بر این اساس، اثرات این  دانش بنیان تأکی
نسبتاً   البته  و  غیرمستقیم  صورت  به  مقوله،  چهار 

می  وارد  محوری  پدیده  بر  بستر  گرددپایدار  ایجاد  ؛ 
، گذاریمناسب فرهنگی برای ورود به عرصه سرمایه 

زیرساخت  تدوین  وجود  فناورانه،  الزم  های 
در راستای اجرا و نظارت بر تأمین  های قانونی  پروتکل 

های اقتصادی  مالی جمعی و بهبود وضعیت شاخص 
یری گجامعه، از جمله مواردی هستند که زمینه شکل

های  آورند که با نتایج پژوهش راهبردها را فراهم می 
)،  ۱۳۹۹)، مرادی و همکاران (۱۴۰۰اذنب و همکاران (

(نقی  همکاران  و  دو  ) ۱۳۹۸زاده  همکاران  و  و  مینگز 
دارند.   )،  ۲۰۲۰( محیط   همسویی  تأثیر  از  لذا 

بر  شرکت  بنیان  دانش  جمعی  های  مالی  تأمین 
 توان غافل شد. نمی 

مداخله پژوهش  شرایط  مقوله    شاملگر  پنج 
حمایت  بازار،  شرایط  رقبا،  بخش  مشتریان،  های 

حمایت  و  خصوصی  دولتی  بخش  که    است های 
کندتسریع توانند  می یا  مالی  کنندکننده  تأمین  ه 

شرکت  در  باشند؛  جمعی  بنیان  دانش  هر  های  به 
میزان که وفاداری و تقاضای مشتریان و عالقمندان  

افزایش  های دانش بنیان  در طرح   گذاریبه سرمایه
پیدا کند، عملکرد کیفی و کمّی رقبای شرکت کاهش  

برنامه  و  باشد  مساعد  بازار  شرایط  کند،  های  پیدا 
های  و حمایت   ق تدوین و اجرا گرددمدیریت بازار دقی

توسعه یابد، پدیده محوری  بخش دولتی و خصوصی  

می توسعه  بالعکس.  پژوهش  و  با  یابد  نتیجه  این 
زاده  نقی   )،۱۴۰۰اذنب و همکاران (  هاینتایج پژوهش 
 ) همکاران  (  )،۱۳۹۸و  سانتوس  و  و  ۲۰۲۰برناردینو   (

 ) همخوانی دارد. ۲۰۱۹عثمان و همکاران (

مح  زمینهپدیده  شرایط  شرایط  وری،  و  ای 
منمداخله شکلگر،  به  مدل  جر  راهبردهای  گیری 

شرکت  در  جمعی  مالی  بنیان  تأمین  دانش  های 
پنج مقوله است. تدوین برنامه  شوند که شامل  می

گذاران امکانسجی دقیق جهت جلب اعتماد سرمایه 
شاخ شفافیت  اقتصادی؛  ص و  ساختار  های  تدوین 

شرک  در  منسجم  جهت  سازمانی  بنیان  دانش  ت 
توسعه کار تیمی تخصصی براساس چارت سازمانی  

ارزش  نظام  طراحی  جهت  مدون؛  در  ایجاد  آفرینی 
پذیران و هم  ارزش مادی و معنوی هم برای سرمایه 

سرمایه  فضای   گذارانبرای  توسعه  نیز  و 
فناوری؛  سرمایه حوزه  در  سیستم  گذاری  طراحی 

هزینه دقیق  محاسبه  جهت  مالی  و  مدیریت  ها 
و در  گذاری و ارزش طرح؛  درآمدها و میزان سرمایه

مالکیت معنوی   از  نهایت، طراحی سیستم حمایت 
های فکری و دانشی  برای حفاظت قانونی از ظرفیت 

شرکت  توسط  شده  بنیانایجاد  دانش  نیز    های  و 
که به پلتفرم تأمین مالی    گذارانیحمایت از سرمایه

اعتماد کرده  پنج راهبر اندجمعی  دی هستند که در  ؛ 
طبقه  و  شناسایی  شدهمدل  نتایج  بندی  و  اند 

(  های پژوهش  همکاران  و  و  ۱۴۰۰اذنب  مرادی   ،(
)،  ۱۳۹۸)، صفری دشتکی و همکاران (۱۳۹۹همکاران ( 

 ) مایلی  و  واحد  همکاران  ۱۳۹۳فدایی  و  دومینگز   ،(
پرهنکنگسا۲۰۲۰( و  تأیید    )۲۰۱۷(  رنکوب و )  را  آنها 

   کنند.می

مقوله   چهار  شامل  مدل  پیامدهای  نهایت،  در 
با افزایش تمایل به تأمین مالی جمعی در   هستند؛ 

، فضای کارآفرینی و  های فناورانه و دانش بنیانطرح 
گذاری در  کند و فرهنگ سرمایه فناوری بهبود پیدا می 

با رویکرد ثمرات اقتصادی یا  طرح  های دانش بنیان 
فناوری)مسئو (مانند خیرین  اجتماعی  نهادینه    لیت 

شود بسیاری از افراد  گردد، که این عامل سبب میمی
سرمایه یا شرکت  جای  ها،  به  را  خود  سرگردان  های 
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  سبب   به طور عمده،  های مختلف کهداللی در حوزه 
در  گردد،  می و پیامدهای منفی دیگر  گیری تورم  شکل

تأمین مالی جمعی  بستری امن و قابل اعتماد به نام  
بنیان،  طرح  دانش  که  سرمایههای  نمایند  گذاری 

چرخه یک  مانند  آن،  مجدداً  ثمرات  جامعه ،  به 
های دانش  از جمله افزایش تعداد شرکت   ؛گرددبازمی

تعداد  بیکاری  کاهش  افزایش اشتغال پایدار و بنیان،  
تحصیل و  شدن  متخصصان  تخصصی  کردگان، 

درآمدی شهر  افزایش سطح  غیره.  مشاغل،  و  وندان 
های دانش بنیان عالوه  لذا تأمین مالی جمعی شرکت 

بر پیامدهای در سطح بنگاه، پیامدهای بسیار مهمی  
ارد. نتیجه  گذهم در سطح کالن و جامعه بر جای می 
سجودی  های  این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش 

)، صفری  ۱۳۹۹)، مرادی و همکاران (۱۳۹۹و همکاران (
همکاران و  سانتوس  ۱۳۹۸(  دشتکی  و  برناردینو   ،(

) همخوانی دارد.  ۲۰۱۷) و کلیم خان و همکاران (۲۰۲۰(
ان گفت با عنایت به این مسأله که  تودر نهایت، می 

ادبیات   در  جدید  حوزه  یک  جمعی  مالی  تأمین 
بدیع    هایکارآفرینی است و به عنوان یکی از روش 

استارتاپ در  سرمایه  جذب  شرکت برای  و  های  ها 
حوزه    کسب وکارها درشود، و  نیان مطرح می دانش ب

ارتباطات و  اطالعات  و  فناوری  زمان  به صرف  نیاز   ،
سرمایه هزینه کمترهای  موضوع    ای  دارند، 
پردازی مدل عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی  مفهوم 
این حوزه در پژوهش حاضر    های دانش بنیانشرکت 

این   نتایج  است  امید  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
روش پژ  جایگزینی  و  معرفی  راستای  در  های  وهش 

های دانش بنیان  تأمین منابع مالی برای شرکت   نوین
شرایط   با  تسهیالت  دریافت  به  تمایل  کاهش  و 
نامناسب به عنوان تنها مسیر تأمین مالی شناخته  

مهم  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  کشور،  در  ترین  شده 
 پیشنهادهای برخاسته از پژوهش عبارتند از: 

می  - کشور،  شودپیشنهاد  غرب  های  شرکت   در 
تجاری  تخصصی  خدمات  جهت  کارگزاری  سازی 

برآورد صحیح  های  امکانسنجی تدوین   های  و 
همچنین   موردنیاز،  سرمایه  میزان  از  دقیق 
تأسیس   پیشنهادی  ایده  و  فناوری  ارزشگذاری 

توضیح است در   به  یابند. الزم  توسعه  و  شده 
انگشت  تعداد  حاضر  احال  ز   شماری 

سه  هایی  کارگزاری  در  خدماتی  شرح  چنین  با 
 استان مورد بررسی فعالیت دارند.

پلتفرم  - محدود  تعداد  وجود  به  عنایت  های  با 
جمعی  مالی  بر    تأمین  فرهنگی  عوامل  تأثیر  و 

می  پیشنهاد  جمعی،  مالی  با  تأمین  شود 
صندوق   و  فناوری  و  علمی  معاونت  مساعدت 

مناسب   بسترهای  شکوفایی،  و  و  نوآوری 
مورداعتماد آنالین بومی تحت حمایت فرابورس،  

شرکت  جمعی  مالی  تأمین  دانش  جهت  های 
گذاران ، به نحوی که سرمایه اندازی شودراهبنیان  

که  های تأمین مالی جمعی  در پروژه سعی کنند  
به   هستند  پروژه  به  نزدیک  مناطق  در 

های تأمین مالی  و پلتفرم  گذاری بپردازند سرمایه
ها در هر  رای موفقیت بیشتر ایده ب  بومی   جمعی

که قومیت، زبان و نژاد مشترک  شهر یا منطقه  
 گذاران بپردازند. دارند، به دعوت سرمایه 

می  - پروژه نمونه گردد  پیشنهاد  موفق  های  های 
رسانه  مسیر  از  شده  جمعی  مالی  های  تأمین 

جمعی   شبکهاستانی  ارتباط  اجتماعی  و  های 
 رسانی شوند. معرفی و اطالع 

می  - میان  گردد  پیشنهاد  اعتمادسازی  جهت 
سرمایهسرمایه و  های  گزارش پذیران،  گذاران 

پذیران و وضعیت  سرمایهشفافی از عملکردهای 
شده   ارائه  معنوی    و پروژه  مالکیت  وضعیت 

 ها نیز به دقت مشخص و تبیین شود. طرح 

 

های  های پژوهش و پژوهش محدودیت 
 آتی 

محدودیت  جمله  می از  پژوهش،  این  به  های  توان 
مصاحبه  احتمالی  با  سوگیری  مواجهه  در  شوندگان 

سئواالتی که در ماهیت، بر قضاوت فردی استوارند،  
های  فتن محدودیت اشاره نمود. بنابراین، با در نظرگر 

یافتهپیش  پژوهش،  این  پژوهش  روی  این  های 
پژوهش می برای  مبنایی  تا  تواند  باشد  آتی  های 
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پژوهش  بعدی،  را  پژوهشگران  مکمل  های 
مطالعه  مورد  پژوهش،  این  در  نمایند.  سازماندهی 

و  شرکت  اطالعات  فناوری  حوزه  بنیان  دانش  های 
استان کارتباطات  و  همدان  کرمانشاه،  ردستان  های 

استفاده از نتایج بدست آمده در این پژوهش،  بود.  

شرکت  دانش  برای  حوزههای  سایر  در  های  بنیان 
میان عوامل مؤثر بر    تخصصی، امکان انجام مقایسه

و   کرده  فراهم  را  کشور  در  جمعی  مالی  تأمین 
های مکملی برای تفسیر نتایج به همراه خواهد  بینش

 داشت.  
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