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  چکیده

 چرا. باشد وکارهاي نوپا حمایت مالی می حمایت از کسبنوع در اقتصاد دانش بنیان مهمترین 

با ظهور . باشد مین مالی در مراحل راه اندازي میتا چالش کسب وکارهاي نوپا اصلی ترین که

تامین مالی جمعی بعنوان جدیدترین روش تامین مالی خارجی هاي اجتماعی،  و شبکه 2وب 

در دنیا مطالعات مختلفی با استفاده از مطالعات تجربی به بررسی این روش . مطرح شده است

هاي برتر  هاي کشورهاي پیشرفته و پلتفرم پرداخته که بیشتر مبتنی بر ویژگیاز ابعاد مختلف 

از این رو ضروري است تا به بررسی تامین مالی . تامین مالی جمعی در دنیا بوده است

هاي  گزاره این مقاله بدنبال ارائه لذا. پرداخته شود براي توسعه این روش جمعی در ایران

با در ایران  ان این روشو نوع شناسی بازیگر مدل کسب وکار تامین مالی جمعی پیشنهادي و

نتایج . باشد عال در ایران میهاي ف هاي تجربی حاصل از بررسی پلتفرم استفاده از تحلیل داده

ها نشان داد که  آنراه اندازي شده در  کمپین 307و  پلتفرم فعال 5هاي  هتحلیل تجربی داد

را  ریالمیلیارد  20ز بیش اسرمایه ایی  ،حامی 24771 باند با جذ توانسته لیهاي داخ پلتفرم

 هاي با مدل اهدا اشد که پلتفرمب می % 54ن مالی جمعی در ایران نرخ موفقیت تامی. تامین کنند

مقاله اکتشافی بود مبتنی بر همچنین از آنجا که این  .باشند و جایزه بیشترین نرخ را دارا می

  .ارائه گردید گزاره پیشنهادي 9هاي تجربی،  داده

  

  

 کسب وکاربوم شناسی ، مدل اکتشافی تحلیل تجربی، 2وب تامین مالی جمعی،  :کلمات کلیدي

                                                 
  Email: alirajabzadeh@modares.ac.ir : نویسنده مسئول -*
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  مقدمه

 باشد کارهاي نوپا حمایت مالی می در اقتصاد دانش بنیان مهمترین حمایت از کسب و

کارهاي نوپا تامین  چالش کسب و اصلی ترین که چرا. )2012، 1ابراهیم و ورلیانتینا(

از % 61از  شبه طور متوسط بیها  طبق بررسی. دباش لی در مراحل راه اندازي میما

ایجاد و توسعه  دسترسی به منابع مالی را مانع بسیار مهم درعدم ، در ایرانها  بنگاه

و در کشورهاي % 13دود حاین رقم به طور متوسط در جهان . ندا هکسب و کار دانست

هاي  روشبا این وجود  .)a1393ریاحی و همکاران، ( است% 14دود حخاورمیانه 

را کسب وکارهاي نوپا  ها کفایت الزم براي حمایت از سنتی تامین مالی مانند بانک

هاي جدیدي که قابلیت بیشتري در این زمینه دارند ایجاد  ندارند و نیاز است روش

هاي اجتماعی تامین مالی جمعی بعنوان جدیدترین روش  و شبکه 2با ظهور وب . گردد

امینی، ؛ 1395زرندي، عساکره و افشارپور، ( است مطرح شده تامین مالی خارجی

با  .استمورد استفاده قرار گرفته  ایدر دن 2006از سال  یمال نیتأم وهیش نیا. )1394

سال  یبحران مال توان یرا م هیسرما نیدر قالب تأم این روشگسترش  لیدلاین حال 

و  افتهیتوسعه  يدر ابتدا در کشورها این روش). ویکی پدیا( در جهان دانست 2008

  .)1392عباسی، ( شده استدر حال توسعه به کار گرفته  يکشورها یسپس در برخ

 هیاز سرما يریآن جمع کث یاست که ط مالی نیاز تام ینینو روش یجمع یمال نیتام

 مانند کسب و ییها پروژه در یاجتماع هاي بستر شبکه در غالبا غیرحرفه ایی گذاران

ایی  حرفهگذاران  هینوآورانه که عمدتا با عدم رغبت سرما يها نوپا و طرح يکارها

 این نوع روش تامین مالی. ندپرداز یاندك م مبلغبا  يگذار هیهمراه است به سرما

گذار و  هیسرما نیکه ارتباط ب زیتما نیبا ا باشد می مشابه فروش اوراق مشارکت

در دنیا  ).1390کار، کشت( است هاي اینترنتی و از طریق پلتفرم بدون واسطه یمتقاض

رکود اقتصادي ( و ضرورت تامین مالی) 2وب ( این رویکرد بدلیل ایجاد بستر مناسب

مچت و ( باشد می يداراي رشد نسبتا زیاد) کارهاي نوپا کسب و و نیاز به تامین مالی

؛ کورازینی، کاتون و 2014؛ مولیک، 2015، 2؛ آلیسون و همکاران2014وترستون، 

در حجم  درصدي 167طبق نمودار زیر شاهد رشد بعنوان مثال ). 2015والبونسی، 

  .ایم از این روش بوده 2014و  2013هاي  سرمایه تامین شده در سال

                                                 
1- Ibrahim and Verliyantina 
2- Allison  
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  )2015، 1مسسلوشن: منبع( نرخ رشد صنعت تامین مالی جمعی -1شکل 

  

اده از مطالعات تجربی به مختلفی با استف پژوهش هايمحققان  ،با گسترش این روش

که بیشتر  اند پرداخته کار و تحلیل ذینفعان آن ، طراحی مدل کسب وبررسی این روش

بعنوان . هاي برتر در دنیا بوده است هاي کشورهاي پیشرفته و پلتفرم نی بر ویژگیمبت

هاي تامین مالی جمعی و فرایند آن را تشریح کرده  بازیگران، مدل) 2011(2همر مثال

 نیمدل کسب و کار تامبه طراحی  )2012( نایانتیو ورل میابراه). 2011همر، ( است

 ولنسین و). 2012، نایانتیو ورل میابراه( اند پرداخته در اندونزي یجمع یمال

خلق ارزش ی، جمع یمال نیدر تام ریدرگ نفعانیذ ضمن شناخت )2014(3جیگلوسیوت

 اند مورد مطالعه قرار داده 4تجربیهاي  را از طریق داده ها و انتظارات آن کیهر 

 يها ییایدرك کالن از پوبه دنبال ) 2014( 5مولیک). 2014ولنسین و جیگلوسیوت، (

بلفلیم و ). 2014مولیک، ( است پرداخته مختلف يها در پروژه یمال نیتام یتجرب

سفارش  شیاز دو نوع مدل پ نیو موسس نانینحوه انتخاب کارآفر) 2014( 6همکاران

 زنگ و همکاران). 2014بلفلیم و همکاران، ( اند را مورد مطالعه قرار داده محور و سود

را تحلیل و مورد بررسی ی جمع یمال نیدر تام نانیفرآکار یاثر شبکه اجتماع) 2014(

ف تامین هاي مختل محققانی هم به بررسی مدل). 2014 زنگ و همکاران،( اند قرار داده

؛ چوالکووا 2014، 7مچت و وترستون( اند آنها پرداختههاي  مالی جمعی و اثرات و نقش

                                                 
1- Massolution 
2- Hemer 
3- Valančienė, L. and S. Jegelevičiūtė 
4- Empirical Data 
5- Mollick 
6- Belleflamme  
7- Macht and Weatherston 
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این مقاالت به بررسی همه  ).2015، 2یتزو پ یعمران یم،بلفل؛ 2015، 1و کیالریسی

   . اند ها پرداخته ها و پروژه هاي حاصل از کمپین تجربی یافته

 و وجودنوپاي دانش بنیان هاي  شرکت رشد روزافزوندر ایران نیز از یک طرف با 

اقتصادي و  رکود طیمخصوصاً در شرا )1395حاجیان، ( آنها یمال نیئله تأممس

استفاده از روش  ضرورت )1394شفیعی، ( اه بانک ینگینقد نیمشکالت تأموجود 

هاي  هاي اخیر زیرساخت از طرف دیگر در سال بیش از پیش اشکار شده وهاي جدید 

هاي اجتماعی، کارآفرینی از  کهد زیادي داشته و استفاده از شباینترنت در ایران رش

 ياکبر( ایی داشته است سمی و غیررسمی در آن رشد فزایندهاین طریق و فعالیت ر

 یمناسب نیگزیتواند جا یم یجمع مالی نیتأماز این رو  .)1392 ،پور ياسکندرو  تبار

تامین مالی جمعی به شکل  .باشددر ایران  ها پروژه یمال نیتام یسنت يها وهیش يبرا

ن ید است که در چند سال اخیر شاهد آایی جد زي و مبتنی بر وب در ایران تجربهمروا

براي ارائه خدمات تامین مالی  هاي اخیر چندین پلتفرم در سالبطوریکه . ایم بوده

  . اند که بعضی موفق و بعضی ناموفق بودهاند  یجاد شدههاي مختلف ا جمعی با مدل

گرفته ، مطالعاتی در این زمینه صورت در ایرانمعی هاي تامین مالی ج با ایجاد پلتفرم

، )1390( بعنوان مثال کشتکار باشد تاي معرفی این روش میبیشتر در راس کهاست 

 ، گلچین)1394( ، شفیعی)a1393( ، ریاحی و همکاران)1393( ، لطفی)1392( عباسی

مفاهیم  و گسترش به معرفی نگیکرادفاند تیساو ) 1395( ، یزدانی و غفوري)1394(

تر و تحلیل عوامل  مطالعاتی نیز به بررسی دقیق با این وجود  .اند این روش پرداخته

قربانی، حبیب بعنوان مثال . اند مناسب این روش در ایران پرداخته هاي موثر و مدل

ي جمعی از گذار هیمؤثر بر سرما يفاکتورها ییشناسابه ) 1393( نژاد و سمیع زاده

ریاحی و  .)1393قربانی، حبیب نژاد و سمیع زاده، ( خته اندپردا نظر سرمایه گذار

 کرده اندارائه بومی در ایران مدلی  تامین مالی جمعیبراي اجراي  )b1393( همکاران

الگوي ) 1393( یمحسن و نظام دوست ،ینیحس .)b1393ریاحی و همکاران، (

نظام  ،ینیحس( دان ی را ارائه کردهجمع یمال نیتام يبرا رانیفرابورس ا شنهاديیپ

مدل تامین مالی جمعی در  )1394( ياریشهرو  يپورزرند. )1393، یمحسن و دوست

 فر، شهرابی و جالل بهاري. )1394ي، اریشهرو  يپورزرند( اند ها را پیشنهاد داده بانک

                                                 
1- Cholakova and Clarysse 
2- Belleflamme, Paul, Omrani, Nessrine, Peitz, Martin 
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 اند کرده بیان روش نیمرتبط به ا یدر مورد الزامات قانون ییها توصیه) 1395(

به بررسی  )1395( عساکره، افشارپور ،يزرند .)1395  جالل، فر، شهرابی و بهاري(

 ،يزرند( اند پرداخته در جهان یجمع مالی نیبرتر تام يها کسب و کار پلتفرم يها مدل

 با این حال مطالعات موجود در ایران بیشتر بصورت کلی ).1395 عساکره، افشارپور،

با در ایران  این روشی از این رو ضروري است تا به بررس. بوده است و معرفی

لی جمعی شناخت تامین مالذا این مقاله بدنبال . پرداخته شودهاي موجود  تحلیل پلتفرم

و نوع شناسی  آنهاکار  مدل کسب وو  1هاي پیشنهادي در ایران به ارائه گزاره

هاي تجربی حاصل از بررسی  ایران با استفاده از تحلیل داده بازیگران این روش در

  . باشد می فعال در ایران يها پلتفرم

  

  یجمع یمال نیتام یمعرف

ارجی سرمایه بجاي استفاده روش تامین مالی جمعی جدیدترین روش براي تامین خ

هاي سنتی مانند وام بانکی، فرشتگان کسب وکار و سرمایه گذاري مخاطره  از روش

مدل  4اراي مالی جمعی د تامین ).1395زرندي، عساکره و افشارپور، ( باشد می 2پذیر

؛ 2014؛ مولیک، 2012، نایانتیو ورل میابراه( تشریح شده است 1د که در جدول باش می

  ).1395زرندي، عساکره و افشارپور، ؛ 1394؛ شفیعی، a1393ریاحی و همکاران، 

                                                 
1- Proposition 
2- Business Angels and Venture Capital 

  گانه تامین مالی جمعی 4هاي  مدل -1جدول 
حالت 

 نیتام

   هیسرما

مدل کسب 

  کار  و
  توصیف

نمونه سایت هاي ارائه 

  دهنده

ک مک

  بالعوض

کمک / اهدا 

  بالعوض

ظار پاداش تان وندگذاران ب هیسرما و انهتبشردوس يپروژه ها

این  .هستند يو معنو یدرون يها زهیانگ يدارا شتریب و یمال

  .بدون ریسک می باشد وي ا هیریخ يها تیبه حما هیشب مدل

GoFoundMe, Justgiving 

  اداشپ

این . دکنن یم افتیدر یرداندبابت ق هدیه کیگذاران  هیسرما

 ایسفارش  شیپ ،ياسپانسرمدل داراي انواع مختلف شامل 

در باشگاه  تیعضو يبرا نهیهز ،فیبا تخف دیفروش، خر شیپ

  .این مدل داراي ریسک پایین می باشد. می باشد ها

Indiegogo,  Kickstarter 

سرمایه 

  گذاري

  وام

ی به صاحبان ایده و کسب با نرخ بهره مشخص گذاران سرمایه

مدت و  صورت کوتاه 2ها به  نوع وام نیا .دنده یوام م کار و

  .شوند یبلندمدت اعطا م

Kiva, LendingClub, 
Funding Circle, Zopa 

  سهام

و در  کار می پردازنند سرمایه گذاران به خرید سهام کسب و

عموماً به سه شکل  ن روش ای .شوند یم کیآن شر انیسود و ز

و  یپروژه عموم کیاز  یسهم دیخر ،یسهم از سود آت افتیدر

  .می باشد از امالك و مستقالت یسهم دیخر ای

Crowdcube, 
Crowdfunder, 

Crowdcube, Seedrs,  
SellaBand 
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 ندیفرآ یدگیچیپگانه تامین مالی جمعی از نظر  4هاي  لکند که مد بیان می) 2011( همر

و مدل سرمایه  ندیفراترین  مدل هدیه ساده 2طبق شکل . هستندمتفاوت  يادید زتا ح

بیان  )1395( همچنین زرندي، عساکره و افشارپور .ین فرایند را داردتر دهیچیپ گذاري

سال اخیر مدل سهام بیشترین رشد را داشته و در ادامه مدل هدیه،  18کنند که در  می

  .)1395عساکره و افشارپور،  زرندي،( جایزه و وام قرار دارند

  

  
  ))2011(همر: منبع(طبقه بندي مدل هاي تامین مالی جمعی از نظر پیچیدگی فرایند -2شکل 

  

؛ 2014مچت و وترستون، ( باشد که عبارتند از می گریسه باز ی جمعی دارايمال تامین

   ):1394؛ شفیعی، 2015

 این . دارد هیسرمانیاز به دهنده پروژه که شنهادیپ: 1سرمایه خواه یا موسس

  . باشد... تواند کارآفرین، ایده پرداز، صاحب کسب وکار نوپا و  بازیگر می

 کنند یم تیحمابا سرمایه اندك  دهیکه از امردم عادي  :2سرمایه گذار.  

 يورآ که مسئول گردهم رساختیسازمان ناظر و فراهم کننده ز :پلتفرم 

  .و شروع پروژه است یمال نیتأم يافراد برا

 کنند ال از دو سیاست کلی زیر پیروي میهاي تامین مالی جمعی معمو پلتفرم

زرندي، عساکره و  ؛2017، 4؛ داسچ، اپستین و نیر2017، 3بامگاردنر و همکاران(

  ):1395افشارپور، 

 که پروژه، در  در این سیاست وقتی: 5)تضمین آستانه( سیاست همه یا هیچ

 یکند، پروژه موفق تلق يآور مبلغ هدف را جمع % 100بتواند خودزمان مدت 

                                                 
1- Founder  
2- Funder or investor 
3- Baumgardner  
4- Deutsch, Epstein and Nir 
5- All-or-nothing model (Threshold pledge model)  
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اما . شود یم زیوار سرمایه خواهشده، به حساب  نیشده و مبلغ تأم

 هیکنند شکست خورده و کل نیمبلغ هدف را تأم% 100که نتوانند  ییها پروژه

ها  رمبیشتر پلتف .شود یبه حساب آنها بازگشت داده م ان،یحام یمبالغ پرداخت

؛ زرندي، 2017بامگاردنر و همکاران، ( کنند از این سیاست استفاده می

 ).1395عساکره و افشارپور، 

 در این سیاست اگر با : 1)سرمایه گذاري انعطاف پذیر( سیاست حفظ سرمایه

تواند همان  ف مالی تامین نشد سرمایه خواه میهد % 100اتمام زمان کمپین 

بیشتر هدف افزایش سرمایه  در اینجا. ب کندجمع شده را جذمیزان سرمایه 

  ).1395؛ زرندي، عساکره و افشارپور، 2017بامگاردنر و همکاران، ( است

سایر  فیاست لذا تعرنو  و دیجد یموضوع یجمع یمال نیه موضوع تامنجا کآز ا

  .انجام شده است ي در قسمت بعدنظر یمبان هیهمراه با ارااین موضوع  میمفاه

  

  ت موضوعبررسی ادبیا

 زیادي همانطور که اشاره شد با گسترش روش تامین مالی جمعی در دنیا مطالعات

کتشافی جهت فهم اولیه این روش در رابطه با شناخت این پدیده بصورت تجربی و ا

با بررسی ) 2014( مولیکبعنوان مثال . )2014، زنگ و همکاران(صورت گرفته است 

در طول دالر  ونیلیم 237 یبا حجم مالژه پرو 48,526 هاي تجربی حاصل از داده

این و شکست  تیموفق يها ییایپو لیتحلبه استارتر  کیدر ک 2012تا  2009هاي  سال

 % 1/48ها  ن داد که متوسط نرخ موفقیت پروژهنشا تحقیق .ها پرداخته است پروژه

 یلما نیتام تیها بر موفق پروژه تیفیو ک یشخص يها شبکهبرد که  وي پی. باشد می

عمدتا با  يها نشان داد که پروژه جینتادرباره میزان هدف مالی . موثر است یجمع

مولیک، ( اند بزرگ شکست خورده ریبا مقاد يها و پروژه اند کم موفق بوده هیحاش

تا  2009 يها سال نیپروژه ب 50.000 یبررسبه ) 2014(2پیشنر و پیشنر فین ).2014

نسبت به  یرانتفاعیغهاي  ها دریافتند که کمپین آن. پرداختند استارتر کیدر ک 2013

ها معموال  این کمپین. یابند مالی خود دست می به هدف يشتریاحتمال ب اب انتفاعی

 نیاز متوسط تام يشتریپول بهدف مالی کمی داشته و از تعداد کمتري تامین کننده 

                                                 
1- Keep it all (Flexible Investment) 
2- Pitschner and Pitschner-Finn 
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 میبلفلهاي  ها با یافته هاي آن یافته). 2014پیشنر و پیشنر فین،( کنند یم افتیکنندگان در

 44ها از  داده يآور ، و با جمع1براساس مدل شکست قراردادکه ) 2013( و همکاران

به ) 2014(2دراگجلوویک و لیند .)2013بلفلیم و همکاران، ( باشد بود سازگار میپروژه 

 5و  نیکمپ 125 لیبا تحل یپزشک قاتیدر تحق یجمع یمال نیتام لیحلبررسی و ت

بیشتر  این روشکه  دادنشان  نتایج. اند پرداخته بر پاداش یمدل مبتن در موفق نیکمپ

 باشد نیاز به سرمایه دارند می دالر 100.000کمتر از که متوسط  يها پروژهمناسب 

 یاجتماع هاي اثر شبکه لیتحلبه ) 2014( زنگ و همکاران .)2014 دراگجلوویک و لیند،(

) کایدر آمر( استارتر کیک ی دو پلتفرمقیالعه تطبمطی با جمع یمال نیدر تام نانیکارآفر

هاي  کشورهاي مختلف با فرهنگکه  ندافتیدرها  آن. پرداختند )نیدر چ(و دموهور

در همین راستا باراسینسکا و ). 2014زنگ و همکاران، (متفاوت عملکرد متفاوتی دارند 

و ) 4ماوااس( در یک سایت آلمانی یتیجنس ضیوجود تبع یبررس در) 2014(3شافر

متوجه شدند که تبعیض جنسیتی در سایت ) 5پراسپر( مقایسه آن با سایت آمریکایی

هاي  آلمانی نسبت به آمریکایی کاهش یافته است که این بدلیل تفاوت ناشی از تفاوت

اجتماعی آلمان و آمریکا  –موجود در دو سایت و همچنین محیط کالن اقتصادي 

 لیتحلبا  )2015( 6کلمبو و همکاران ).2014باراسینسکا و شافر، ( باشد می

دریافتند که در موفقیت استارتر  کیپروژه در ک 669از نمونه  7یاقتصادسنج

ارتباطات در پلتفرم ( هاي تامین مالی جمعی دو نوع شبکه اجتماعی درونی کمپین

نقش اساسی ) هایی عمومی در شبکه نیکارآفر یاجتماع يها شبکه( و بیرونی) نیکمپ

کمپین تامین  583به بررسی تجربی ) 2015(8هوریش ).2015کلمبو و همکاران، ( دارند

 2014در سایت ایندیوگوگو در سال  9هاي محیط زیستی تامین مالی جمعی در پروژه

نتایج بیانگر این بود که پروژه هاي با هدف بزرگ با احتمال بیشتري . پرداخته است

 یینتعبه ) 2015( 10و جیانفراتکوردووا، دولسی  .)2015هوریش، (خورند  میشکست 

                                                 
1- Contract failure 
2- Dragojlovic and Lynd 
3- Barasinska, Schafer 
4- Smava 
5- Prosper 
6- Colombo  
7- Econometric analysis 
8- Horisch 
9- Environmental ventures 
10- Cordova, Dolci, and Gianfrate 
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پلتفرم  4در ي فناور يها پروژه 1127با بررسی ها  پینکم یتموثر بر موفق يفاکتورها

با احتمال  کمپین یمقدار هدف مال یشافزانتایج نشان داد که . اند پرداخته مختلف

سبب  کمپینمدت زمان  یشافزاو  پروژه همبسته است یت کمترموفق یزانتر و م یینپا

در زمینه مدل  ).2015کوردووا، دولسی و جیانفرات، (می شود  یتشانس موفق یشزااف

 همر. کسب وکار تامین مالی جمعی و بازیگران آن چندین مطالعه صورت گرفته است

شکل ( هاي تامین مالی جمعی و فرایند آن را تشریح کرده است بازیگران، مدل )2011(

سرمایه خواهان  با )ها پلتفرم(ها  طریق واسطه از سرمایه گذاران ،طبق فرایند همر .)3

ئه دهندگان خدمات مالی خرد ها و ارا بانکدر این فرایند . کنند ارتباط برقرار می

   ).2011همر، ( باشند هاي ارتباط مالی آنها می درگاه

  

  
  )2011 همر،: منبع( فرایند تامین مالی جمعی و بازیگران آن -3شکل 

  

کسب و  براي این روشمدل کسب و کار  یطراحبه ) 2012( ابراهیم و ورلیانتینا

نوع و اصالح  1بوم مدل کسب وکار استراوالدر با استفاده از مدل کوچک يکارها

 اند و منطبق با جامعه اندونزي پرداخته 2براساس مدل همر ی تامین مالی جمعیشناس

درباره این مقاله  این است که دو نکته مهم  ).2012ا، ابراهیم و ورلیانتین( )5و  4شکل (

باشد و  هاي موجود در مالزي می بدون تحلیل تجربی پلتفرمهاي ارائه شده  اوال مدل

باشد و ثانیا  اندونزي میتنها پیشنهاد نویسندگان بر اساس ماهیت کالن جامعه 

ماهیت آنها صات و بازیگران تامین مالی جمعی بصورت کلی و بدون ارائه مشخ

  .اند معرفی شده

                                                 
1- Business Model Canvas Osterwalder 
2- Hemer Model 
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  )2012ابراهیم و ورلیانتینا، : منبع(مدل بوم کسب وکار  -4شکل 

  

  
  )2012ابراهیم و ورلیانتینا، : منبع(نوع شناسی اصالح شده مدل همر -5شکل 

  

جمعی  یمال نیدر تام نفعیذ که دو گروهکنند   بیان می )2014( ولنسین و جیگلوسیوت

 طیگذاران که جز مح جامعه، دولت و قانون(یی ا نهیزم نفعانیذ وجود دارد که شامل

 در تامین مالی جمعی ارزش جادیبر ا مایمستق بوده وکسب وکار  طیو شرا یخارج

در . دباشن می) ها ذاران و پلتفرمگ هیسرما نان،یکارآفر(و سازمانی ) ستندیاثر گذار ن

 نیو تام انیاز مشتر یسازمان نفعانیذ رییبه تغ نتیجه در تامین مالی جمعی نیاز

 یمال نینوپا در تام يو کسب وکارها) گذاران هیسرما( انیحام-کنندگان به کاربران

  ).2014ولنسین و جیگلوسیوت، ( است یجمع

این روش یشتر در راستاي معرفی در ایران مطالعات بهمانطور که قبال اشاره شد 

 ییشناسابه ) 1393( باشد با این وجود قربانی، حبیب نژاد و سمیع زاده می

از ها  آن تیاهمبررسی و  بندي تیاولوو ي جمعی گذار هیمؤثر بر سرما يفاکتورها

 اند ی پرداختهعصب يها شبکه لیو تحل هیروش تجزطریق از  نظر سرمایه گذار

ایی  برنامهدر ) b1393( ریاحی و همکاران .)1393قربانی، حبیب نژاد و سمیع زاده، (

براي اجراي آن در ایران مدلی باشد  ها، تامین مالی جمعی می یکی از روش آندر که 

ریاحی و ( باشد کشور میکالن که هر چند بومی و مبتنی بر مقتضیات  کرده اندارائه 
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نظرات چنین هاي داخلی و هم هاي تجربی پتلفرم دادهولی برگرفته از  )1393همکاران، 

 شنهاديیالگوي پ) 1393( یمحسن و نظام دوست ،ینیحس .و بینش جامعه نیست

در این الگو کارآفرینان از . اند ی را ارائه کردهجمع یمال نیتام يبرا رانیفرابورس ا

هاي تامین مالی جمعی  م با راه اندازي کمپین در پلتفرمطریق مشاورین تخصصی اقدا

قدام به سرمایه گذاري ها ا مایه گذاران خرد با رصد کمپینسر کنند و از طرف دیگر می

 )1394( ياریشهرو  يپورزرند. )1393ی، محسن و نظام دوست ،ینیحس( کنند می

 يتجار يها در بانک ریخطرپذ يگذار هیسرما یمال يابزارها یقیمطالعه تطب ضمن

و  يپورزرند( )6شکل ( اند ها را پیشنهاد داده ، مدل تامین مالی جمعی در بانککشور

و بصورت کلی و  مدل آنها بیشتر مربوط به تامین مالی خطرپذیر. )1394ي، اریشهر

باشد تا اینکه بصورت تخصصی مربوط به تامین مالی جمعی  ها می در رابطه با بانک

  .باشد

  
  ))1394(ياریشهرو  يپورزرند: منبع(مدل تامین مالی خطرپذیر در بانک ها -6شکل 

  

چهار  به تشریح یجمع یتأمین مالضمن معرفی ) 1395( ابی و جاللبهاري فر، شهر

 در دنیا یجمع یمرور تأمین مالبا پس س. اند پرداختهطور کامل  بهاز این روش نمونه 

 یدر مورد الزامات قانون ییها توصیه کا،یآمر یقواعد آن در قوانین مال یو بررس

 .)1395  ري فر، شهرابی و جالل،بها( اند کرده در کشور بیانآنمرتبط به  يپیشنهاد

 نیپلتفرم برتر تام 100کسب و کار  يها مدل) 1395( عساکره، افشارپور ،يزرند

را هاي مختلف این روش  ها و مدل سیاست ورا بررسی  در جهان یجمع هیسرما

هاي  که انگیزه مشارکت کنندگان در سالنتایج تحلیل آنها نشان داد . معرفی کرده اند

 ها نین نتایج نشان داد بیشتر پلتفرمهمچ. است کرده مدل سهام تمایل پیدااخیر بسمت 

   ).1395 عساکره، افشارپور، ،يزرند( کنند از سیاست همه یا هیچ استفاده می
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بصورت کلی و مطالعات دهد که بیشتر  مطالعات موجود در ایران نشان می بررسی

لذا این مقاله بدنبال . بوده استها  هاي داخلی و عملکرد آن ی دقیق پلتفرمبدون بررس

ایران با  ارائه مدل کسب وکار تامین مالی جمعی و نوع شناسی بازیگران این روش در

  .باشد میهاي تجربی  استفاده از تحلیل داده

  

  روش تحقیق

از نظر  از طرف دیگر. باشد ي میا توسعه زین و يکاربرد هدف نظر از قیروش تحق

ها  داده يورآگرد  .انجام شده است یاکتشاف يبا استرتژباشد که  یم يا اجرا توسعه

 و هیاول يها هداد لیکه از تحلاینمستندات انجام شده است که از جهت  لیتحل يبر مبنا

بعبارت دیگر . تواند مورد توجه باشد یاستفاده شده است م هیثانو يها هداد یز برخین

کار و  توسعه مدل کسب و از آنجا که هدف اصلی مقاله ایجاد شواهد اولیه براي

روش تحقیق تجربی  باشد از ایران می شناخت بازیگران تامین مالی جمعی در

هاي  وش براي شناخت و درك اولیه پدیدهکه این ر چرا. استفاده شده است 1اکتشافی

تواند پایه و اساسی براي  ها و نتایج حاصل می همچنین داده. ناسب استجدید م

لذا براي شناخت دقیق تامین مالی  ).2014مولیک، ( رار گیردتئوري سازي در آینده ق

در ایران فعال هاي  هاي مرتبط با پلتفرم ایران به جمع آوري و بررسی داده جمعی در

سایت ارائه  10تعداد هاي مرتبط  بررسی جامع اینترنتی و سایتبا . است پرداخته شده

، مهربانه، فاندوران، نت وام، دهنده این خدمت شامل قلک، دونیت، حامی جو، فاندلی

سایت مناسب  5که از این تعداد تنها خیریه همت، کارن کراد و ایده وال مشخص شد 

بیشتر یک  وچراکه خیریه همت اساسا یک سایت تامین مالی جمعی شناخته نشد . بود

هاي قلک و نت وام نیز در زمان تحقیق فعال نبودند و  سایت. بودمان خیریه ساز

در زمان پروژه را راه اندازي کرده بود از آنجا که  48با اینکه حدود دلی سایت فان

همچنین سایت ایده وال بدلیل . مورد بررسی قرار نگرفت تحقیق از دسترس خارج بود

از بررسی ) پروژه 3تنها ( کم بودهاي آن  پروژه تعداداینکه تازه راه اندازي شده و 

پلتفرم دونیت، حامی جو، مهربانه،  5ررسی بنابراین در این تحقیق به ب .خارج شد

در ادامه به . پرداخته شد 1395بازه زمانی تا انتهاي سال  درفاندوران و کارن کراد 

 .هاي فعال در ایران پرداخته شده است تامین مالی جمعی و معرفی پلتفرم بررسی کلی

                                                 
1- Exploratory empirical study 
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  تامین مالی جمعی در ایران

هاي مالی داراي سابقه  ع آوري کمکاز مشارکت مردمی در جمدر ایران استفاده 

ایی  ایران تجربه باشد اما تامین مالی جمعی به شکل امروزي و مبتنی بر وب در می

 پلتفرم دوز مدل اهدا و ا) دونیت و مهربانه( دو پلتفرم ،پلتفرم فعال 5از . جدید است

استفاده  از مدل سهام) کارن کراد( و یک پلتفرم از مدل پاداش) و فاندورانحامی جو (

از سیاست همه یا ) دونیت، مهربانه و کارن کراد( پلتفرم فعال سه پلتفرم 5از . کنند می

. کنند از سیاست حفظ سرمایه استفاده می )حامی جو و فاندوران( هیچ و دو پلتفرم

کمپین با  307ها حدود  تعداد کل کمپین قابل مشاهده است 2جدول در همانطور که 

در  .باشد این نرخ به متوسط جهانی نزدیک میباشد که  می % 54نرخ متوسط موفقیت 

پرداخته  هاي آنها مبتنی بر اطالعات حاصل از سایتپلتفرم فعال  5ادامه به معرفی 

  .است  شده

  

  اطالعات عملکردي پلتفرم هاي تامین مالی جمعی در ایران -2جدول 

  نرخ موفقیت  پروژه هاي فعال  هاي ناموفق پروژه  پروژه هاي موفق  )کمپین(تعداد کل پروژه   نام پلتفرم

  %50  3  31 31  1 103  دونیت

  %26  1  17  6 24  حامی جو

  %40  5  27  18 50  فاندوران

  %94  2  6  100 108  مهربانه

  %57  15  3  4 22  کارن کراد

  -   26  84  159 307  مجموع

  %54  5  17  32  61  متوسط

  

  پلتفرم دونیت

. است دارند یاجتماع راتیکه تاث ییها پروژه يابر هیسرما نیتأم بدنبال دونیتپلتفرم 

 ه،یریمؤسسات خشامل ( اشخاص حقوقی سرمایه خواهان شامل در این پلتفرم

و  یفعاالن اجتماع شامل( و اشخاص حقیقی) یدولت يها نهاد، ارگان مردم يها سازمان

 يبرا شود، یم جادیا یقیکه توسط اشخاص حق ییها پروژه. هستند )عادي اشخاص

به میزان  یعنی کسب 2یعموم ياز مرحله داور ستیبا یم ه،یوع به جذب سرماشر

مدت ، مبلغ هدف پروژهمتغیرهایی چون  براساسمشخصی رأي مثبت از کاربران 

                                                 
 .باشد پروژه در دست داوري می 38یت در پلتفرم دون -1

2- Crowd Judgement 
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و  هاي پیشین تعداد حامیان پروژه، هاي موفق پیشین تعداد پروژه، زمان هدف پروژه

از  یکیکه در  ردیپذ یرا م ییها تنها پروژه تیدر حال حاضر، دون .ندنکسب ک ...

 محیط زندگی و شامل فرهنگ، اشتغال، سالمت، تیپنج گانه دون يها يبند دسته

 يشده برا يآور از مبالغ جمع % 7 تی، دوننیانگیبه طور م .رندیقرار بگ امدادرسانی

حفظ  سیاستاستفاده از ( ها لیو پروفا )چسیاست همه یا هیاستفاده از ( ها پروژه

ونیت ها تیم د در بعضی از پروژه .دکن یم افتیکارمزد در انا به عنور )سرمایه

در پلتفرم ها اطالعات مالی  .)سایت دونیت(کنند  بصورت شخصی سرمایه گذاري می

  .نمایش داده شده است 3جدول 

  

  ي فعال ایرانیپلتفرم هااطالعات مالی  -3جدول 

  گذاري هر سرمایه گذار متوسط سرمایه  کل حجم پول متوسط هدف مالی  نام پلتفرم

   218,389ریال   3,266,490,400ریال   93,533,358ریال  دونیت

  1,246,536ریال  1,455,211,000ریال  429,803,922ریال  حامی جو

  1,722,791ریال  3,909,815,000ریال  191,123,457ریال  فاندوران

  413,661ریال  6,258,256,666ریال  96,568,285ریال  مهربانه

  218,750,000ریال  5,490,000,000ریال  814,166,667ریال  کارن کراد

  

 و سبوكیف تر،یگوگل پالس، توئ ن،ینکدیتلگرام، لشبکه اجتماعی  6دونیت در 

  .آمده است 4در جدول  فعالیت پلتفرم هااطالعات  .کند فعالیت می نستاگرامیا

  

  اعیدر شبکه هاي اجتم هاي فعال ایرانی پلتفرماطالعات فعالیت  -4جدول 

  پلتفرم

  )Followers(تعداد عضو یا فالوور  توئیت/ تعداد پست   بازدید/ تعداد الیک 

آپارا

  ت

فیسبو

  ك

توئ

  یتر

لنزو

  ر

آپارا

  ت

اینستا

  گرام

توئ

  یتر

تلگرا

  م

لینکدی

  ن

گو

گل 

پال

  س

توئ

  یتر

فیسبو

  ك

اینستا

  گرام

آپارا

  ت

لنزو

  ر

  38  269  587  650  265  -  -  614  1515  -  دونیت
145

6  
1494  2559  -  -  

حامی 

  جو
-  901  

138

0  
-  -  431  337  517  46  -  191  888  2405  -  -  

فاندور

  ان

200

0  
-  115  -  14  206  103  -  -  -  114  -  9292  4    

مهربا

  نه

144

00  
2388  65  49  10  225  210  344  -  

15

1  
212  2375  2252  5  6  

  

  پلتفرم حامی جو

 گانه 14 ريهاي کا حامی جو در دسته. پاداش محور است وهیبه ش پلتفرم حامی جو

مجسمه ، کوتاه لمیف، لمیفی، فرهنگی، عکاس، نمایس، تئاتر، شنیمیان، استارتاپ(  پروژه
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 ، هر پروژه يبرا .کند تعریف می) یورزشی و نقاش، مالینیمی، قیموس، مستندي، ساز

دونیت هفت روز  .روز است 90تا  30 نیب کمپینمدت زمان  و یالزام یمعرف يویدیو

ایرادات آن را اعالم و سرمایه خواه تا یک ماه فرصت دارد تا ایراد  بعد از ثبت پروژه،

 .کند از سیاست حفظ سرمایه استفاده می این پلتفرم. آغاز نمایدرا رفع و کمپین را 

جذب  يها هیاز سرما %5 افتیدر) 1 :است قیطر نیجو به ا یحام روش کسب درآمد

و ( هیسرما %100ژه، موفق به جذب از اتمام زمان پرو شیکه تا پ ییها شده در پروژه

که  ییها جذب شده در پروژه يها هیاز سرما% 5/7مبلغ  افتیدر) 2 .اند شده) شتریب ای

فرد  و ده،ینرس %100گذشته است اما به  25%ها از  آن يجذب شده برا تیحما زانیم

قادر به انجام پروژه خود  یجذب شده فعل هیکه با سرما دهد یم صیتشخ دهیصاحب ا

 زانیکه م ییها جذب شده در پروژه يها هسرمای از% 5/2مبلغ  افتیدر) 3 .باشد یم

 ایاست و  دهینرس 25%ها تا لحظه اتمام زمان پروژه به  آن يجذب شده برا تیحما

 .داند ینم یانجام پروژه خود کاف يجذب شده را برا هیفرد صاحب پروژه مقدار سرما

 %100و در هنگام اتمام زمان پروژه کمتر از که باز هستند  ییها درباره پروژه) 4

 هیسرما %100بعد از اتمام زمان پروژه موفق به جذب  یاند ول جذب کرده را هیسرما

سایت ( جذب شده خواهد بود هیاز سرما %7جو  یسهم حام شوند، یم) شتریب ایو (

 شاین سایت از حامیان معنوي و مشاوران هنري جهت تقویت و گستر .)حامی جو

 سبوك،یف تر،یتوئ ن،ینکدیتلگرام، لشبکه اجتماعی  5همچنین در . ار خود بهره می بردک

  .)4جدول ( کند فعالیت می نستاگرامیا

  

  پلتفرم فاندوران

 گرانیخالقانه خود را به د يها دهیرا فراهم کرده تا افراد ا يبستر پلتفرم فاندوران

 یمال تیحما شانیها ص از پروژهمشخ يها پاداش افتیدر يکنند تا آنها در ازا یمعرف

 یحت. که نوآورانه و خالقانه باشند شوند یم دییتا ییها پروژهدر این پلتفرم  .کنند

 ای نیکمپ ایرا داشته باشند  یژگیو نیخودشان ا دیبا ای هیریو خ یاجتماع ییها پروژه

 يرفناو يها که در دسته ییها تنها پروژه یاز طرف. آن خالقانه باشد يها پاداش

 بادر فاندوران . شوند یم رفتهیمحصول باشند پذ یو طراح یاطالعات، هنر، اجتماع

طبق  نیو کمپ شود یو فاندوران بسته م سرمایه خواه نیب ي، قراردادطرح دییتا

و  یاجتماع ،یشخص يها کارمزد پروژه. شود یمشخص شده منتشر م ي برنامه

موفق به  نیکه کمپ یزمان .است % 8 يتجار يها و کارمزد پروژه % 4 یرانتفاعیغ



 1397 بهار و تابستان ،نوزدهم شماره ،دهم سال بازرگانی، مدیریت کاوشهاي نشریه 322

 بانانیپشت ي همه  و پاداش شوداجرا  انیپروژه تا پا دیبا شود، یم هیجذب سرما

ها را  و پاداش دکن لیپروژه را تکم دنتوانسرمایه خواه ممکن است . داده شود لیتحو

 نیپروژه به بهتر ياجرا يبرا يگریراه د دیجبران آن، در ابتدا با يبرا. دده لیتحو

سایت (کند  از سیاست حفظ سرمایه استفاده می این پلتفرم .ابدیصورت ممکن ب

 نالینآ، شهر کتاب )/http://it-cafe.ir(تیي آاین سایت از حامیانی چون کافه  .)فاندوران

)http://shahreketabonline.com/( ،720 )http://my720.ir/( کار  شجهت تقویت و گستر

آپارات،  نستاگرام،یا سبوك،یف تر،یتوئشبکه اجتماعی  5همچنین در . برد هره میخود ب

  .)4جدول (کند  فعالیت می گودکو

  

  پلتفرم مهربانه

نبع م. و غیر انتفاعی است اجتماعی اهدا براي اهداف خیریه،با مدل  پلتفرم مهربانه

کنترل و نظارت بر  ،یابیارز يها نهیشامل هز( مهربانه يها نهیهز نیتام يدرآمد

 یو معرف غاتی، تبلینقل و انتقاالت مال يها نهیهز ،یفن يها سامانه يها، نگهدار پروژه

موفق  ياه از پروژه کارمزد افتیبه مهربانه و در میمستق يها تیحما...) ها و پروژه

آتنا شروع  يها گروه شرکت یاجتماع تیولئمهربانه از ابتدا به عنوان پروژه مس. است

این پلتفرم  .خیریه مهربانه ایجاد شد موسسه یرسمبصورت در ادامه . کرد تیبه فعال

، و درمان مارانیب(گانه  11ي ها دستهاز سیاست همه یا هیچ استفاده کرده و در 

ی، مال انیزندان، سرپرست یزنان ب، مترقبه ریحوادث غ ،هیزیجه، و آموزش لیتحص

و  مناطق محروم، و از کار افتادگان نیمعلول، واناتیو ح ستیز طیمح، کودکان

موسسات همچنین این پلتفرم از  .کند پروژه دریافت می )زاتیتجه نیو تام ينوساز

از حقوق  تیانجمن حما، مهر دیام ادیبن، سالمت مهاباد نیریمجمع خمانند  هیریخ

شبکه اجتماعی  8این سایت در  ).سایت مهربانه( کند پروژه دریافت می... و  کودکان

کند  فعالیت می بالگ، آپارات، لنزور نستاگرام،یا سبوك،یف تر،یتلگرام، گوگل پالس، توئ

  .)4جدول (

  

  پلتفرم کارن کراد

شتاب  کیوان کارن کراد به عنپلتفرم  جادیبا ا موندید يگروه گسترش نوآور شرکت

این  همکاران .است جمعی را با مدل سهام فراهم کرده تامین مالی ،يدهنده مجاز

ه پروین آراسته و پلتفرم گروه دیموند، دانشگاه شیراز، فکر برتر، موسسه خیری
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ن را بررسی کرده پروژه توسط کارآفرین، پلتفرم آبعد از ثبت  .باشد سامان پندار می

کارمزد دریافتی این . شوند منتشر می الزم هستند طیراش يکه دارا ییها پروژهو 

همچنین . باشد میپروژه  تیدر صورت موفق مورد هدف مبلغ % 5با  برابرپلتفرم 

در تنها این سایت  .)سایت کارن کراد( برد بهره می چیه ایهمه از سیاست کارن کراد 

  .که لینکدین فعال استشب

  

  ها تجزیه و تحلیل داده

هاي فعال ایران در سه بخش تحلیل  پلتفرمهاي تجربی  تحلیل دادهنتایج در این قسمت 

  . در ایران ارائه شده است آنکار و بازیگران  متغیرهاي اصلی، مدل کسب و

  

  حاصل از تحلیل تجربی تحلیل متغیرهاي اصلی

با توجه به متغیرهاي اصلی که از مطالعات هاي تجربی  ن قسمت نتایج تحلیل دادهدر ای

  . است استخراج شده است آورده شده) 2014( ن خصوصا کار مولیکپیشی

  

  دسته پروژه

خاصی براي خود دارد و  بندي دستهها مشخص شد که هر پلتفرم  با بررسی پلتفرم

 5طبق جدول . ن کردیها تعی را بصورت کلی براي همه پلتفرم 1پروژهنمی توان دسته 

با . باشد به دسته فرهنگ و اشتغال می مربوطبیشترین تعداد پروژه  در پلتفرم دونیت

ین نسبت این حال باالترین نسبت موفقیت مربوط به دسته امدادرسانی و پایین تر

  . باشد مربوط به دسته اشتغال می

  

  نتایج تحلیل دسته پروژه در پلتفرم دونیت -5جدول 

  تهنام دس  تعداد کل پروژه  تعداد پروژه موفق  تعداد پروژه ناموفق  نسبت موفقیت

86%   امدادرسانی  9  6  1 

26%   اشتغال  19  5  14 

60%   سالمت  11  6  4 

52%   فرهنگ  21  11  10 

60%   محیط زندگی  5  3  2 

  مجموع  65  31  31  -

                                                 
1- Project Category 
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 مستندبیشترین تعداد پروژه مربوط به دسته  ،در پلتفرم حامی جو 6طبق جدول 

هاي  دسته در و باشد سینما میباالترین نسبت موفقیت مربوط به دسته . باشد می

  . اند ناموفق بودهها  کمپین تمامیانیمیشن، فرهنگی، موسیقی و ورزشی 

  

  نتایج تحلیل دسته پروژه در پلتفرم حامی جو -6جدول 

  نام دسته  تعداد کل پروژه  تعداد پروژه موفق  تعداد پروژه ناموفق  نسبت موفقیت

  انیمیشن  2  -   1  0%

  سینما  6  3  3  50%

  فرهنگی  1  -   1  0%

  فیلم کوتاه  6  1  5  17%

  مستند  7  2  5  29%

  موسیقی  1  -   1  0%

  ورزشی  1  -   1  0%

  مجموع  24  6  17  - 

  

در دسته باالترین نسبت موفقیت و ها  اکثر کمپیندر پلتفرم فاندوران  7طبق جدول 

   .باشند می اجتماعی

  

  نتایج تحلیل دسته پروژه در پلتفرم فاندوران -7جدول 

  نام دسته  تعداد کل پروژه  تعداد پروژه موفق  وفقتعداد پروژه نام  نسبت موفقیت

  اجتماعی  42  16  22  42%

  طراحی محصول  4  1  2  33%

  فناوري اطالعات  1  -   1  0%

  هنر  3  1  2  33%

  مجموع  50  18  27  - 

  

 کودکان و مناطق محرومدسته دو ها در  اکثر کمپیندر پلتفرم مهربانه  8طبق جدول 

موزش، جهیزیه، زندانیان مالی، کودکان، محیط هاي تحصیل و آ در دسته. باشند می

. باشد می% 100نسبت موفقیت زیست و حیوانات و معلولین و از کارافتادگان 

  . باشد دسته نوسازي و تامین تجهیزات می و مربوط به %78ترین نسبت برابر  پایین

لی زیاد ها خی اه اندازي شده است و تعداد کمپیناز آنجا که پلتفرم کارن کراد تازه ر

  .)9جدول ( اند به اتمام نرسیده) ژهپرو 22پروژه از  15( ها باشد لذا اکثر پروژه نمی

مدل ( هایی که جنبه انسانی بیشتري دارند دهد که دسته تحلیل نتایج فوق نشان می

مانند امدادرسانی، مناطق محروم و اجتماعی تعداد  )اهدا و جایزه تامین مالی جمعی
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اند که عمده دالیل آن  ت بیشتري را به خود اختصاص دادهیکمپین و نسبت موفق

  . اشدب میمربوط به سابقه فرهنگی ایرانیان و همچنین نوع 

  

  نتایج تحلیل دسته پروژه در پلتفرم مهربانه -8جدول 

  نام دسته  تعداد کل پروژه  تعداد پروژه موفق  تعداد پروژه ناموفق  نسبت موفقیت

   بیماران و درمان  18  16  2  89%

  تحصیل و آموزش  12  12  0  100%

  جهیزیه 4  4  0  100%

  زندانیان مالی 1  1  0  100%

  سرپرست زنان بی 8  7  1  88%

  کودکان  21  21  0  100%

  محیط زیست و حیوانات  2  2  0  100%

  معلولین و از کار افتادگان 11  11  0  100%

  مناطق محروم   21  19  1  95%

  نوسازي و تامین تجهیزات  9  7  2  78%

  حوادث غیر مترقبه  1  -   -   - 

  مجموع  108  100  6  - 

  

  نتایج تحلیل دسته پروژه در پلتفرم کارن کراد -9جدول 

  نام دسته  تعداد کل پروژه  تعداد پروژه موفق  تعداد پروژه ناموفق  نسبت موفقیت

  آموزش  4  1  1  50%

  تکنولوژي 3  0  0  - 

  توریسم 1  0  0  - 

  حمل و نقل 2  0  0  - 

  ات مالیخدم 1  1  0  100%

  مد 1  1  0  100%

  رسانه 2  0  0  - 

  فناوري اطالعات و ارتباطات 3  0  0  - 

  هنر  2  1  0  100%

  سایر  3  0  2  0%

  مجموع  22  4  3  - 

  

  تامین شده سرمایه

کل  .دهد پلتفرم و مجموع آن را نشان میهر در  1کل سرمایه تامین شده 10جدول 

بیست میلیارد  در حدوددر ایران حجم سرمایه تامین شده از طریق تامین مالی جمعی 

کل حجم  % 76معادل (می باشد که از این مقدار حدود پانزده میلیارد ریال  ریال

بیشترین حجم پول تامین شده مربوط . به سرمایه خواهان واگذار شده است )سرمایه

                                                 
1- Total Fund/Pledge 
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طبق  .باشد ن آن متعلق به پلتفرم حامی جو میو کمتری % 38به پلتفرم مهربانه با سهم 

دول متوسط پول واگذاري در کل تامین مالی جمعی در ایران برابر نود و شش ج

در این میان پلتفرم کارن کراد بیشترین مقدار پول تامین شده . باشد ریال میمیلیون 

هاي با مدل سهام  دلیل این امر آن است که پروژه. تبه ازاي هر پروژه را داشته اس

هایی که نیاز به سرمایه زیادي  ارت دیگر پروژهنیاز دارند بعبمتوسط پول بیشتري را 

  .کنند د معموال از روش سهام استفاده میدارن

  

  تفرم هاحجم سرمایه تامین شده در پل -10جدول 

متوسط حجم 

پول واگذاري در 

  هر پروژه

درصد تامین هر 

پلتفرم از کل 

سرمایه  

  واگذارشده

کل حجم پول واگذار شده به 

  )کمپین موفق(سرمایه خواه

کل حجم سرمایه تامین 

  شده
  نام پلتفرم

  دونیت  3,266,490,400ریال   2,870,442,270ریال %19  92,594,912ریال

  حامی جو   1,455,211,000ریال   883,150,000ریال %6   147,191,667ریال

  فاندوران   3,909,815,000ریال   2,243,905,000ریال %15   124,661,389ریال

  مهربانه   6,258,256,666ریال   5,907,930,500ریال %38   59,079,305ریال

  کارن کراد   5,490,000,000ریال   3,490,000,000ریال %23   872,500,000ریال

  مجموع   20,379,773,066ریال   15,395,427,770ریال  100%  - 

  متوسط    4,075,954,613ریال  3,079,085,554ریال  -   96,826,590ریال

  

  هدف مالی

 10الی  9ر حدود هاي با مدل اهدا د هاي پلتفرم پروژه 1هدف مالی، 11طبق جدول 

هاي با مدل جایزه  هاي پلتفرم شد در حالی که هدف مالی در پروژهبا میلیون تومان می

 80هام نیز حدود میلیون تومان بوده و در مدل س 40الی  20ایی در حدود  دامنه

هد که متوسط هدف مالی د نشان می 11و  10ل مقایسه جدو  .باشد میلیون تومان می

گذار شده هاي دونیت، فاندوران و کارن کراد نزدیک به متوسط حجم پول وا در پلتفرم

باشد ولی در پلتفرم حامی جو متوسط هدف  هاي موفق می به سرمایه خواهان پروژه

اي ه گذار شده به سرمایه خواهان پروژهمالی خیلی بیشتر از متوسط حجم پول وا

انتخاب توان نتیجه گرفت که  لذا می. باشد در پلتفرم مهربانه خیلی کمتر می موفق و

 پروژه کم ممکن است ما را به هدف هیباشد چراکه سرما انهیواقع گرابایستی هدف 

این نکته با . شود نیکمپ تیمنجر به کاهش احتمال موفق ادیز هینرساند و سرما

  .ردمطابقت دا) 2014( هاي مولیک یافته

                                                 
1 Average Fund Goal 
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  متوسط هدف مالی در هر کمپین -11جدول 

  نام پلتفرم متوسط هدف مالی

  دونیت  93,533,358ریال

  حامی جو   429,803,922ریال

  فاندوران   191,123,457ریال

  مهربانه   96,568,285ریال

  کارن کراد   814,166,667ریال

  

  و متوسط سرمایه گذاري حامیانتعداد 

. اند هاي تامین مالی جمعی حمایت کرده نفر از کمپین 24771در حدود  12طبق جدول 

کنند  ربانه که از مدل اهدا استفاده میهاي دونیت و مه در پلتفرم 1بیشترین تعداد حامی

هاي خیرخواهانه  هر اقبال بیشتر مردم ایران به پروژکه این نیز شاهدي ب. باشد می

دونیت بیشترین مقدار را  لتفرماز نظر متوسط تعداد حامیان در هر کمپین، پ. باشد می

ها  از هر پروژه نسبت به سایر پلتفرمباشد بعبارت دیگر در این پلتفرم حامیان  دارا می

از هر پروژه پلتفرم دونیت هر چند تعداد بیشتري حامی در . کنند حمایت بیشتري می

ا ه نسبت به سایر پلتفرم کنند ولی میزان حمایت هر حامی در هر پروژه حمایت می

ها  حامی نسبت به سایر پلتفرمدر پلتفرم کارن کراد نیز هر چند تعداد  .باشد کمتر می

نکته . باشد ها نسبت به سایرین بیشتر می گذاري آن باشد ولی میزان سرمایه کمتر می

ترین میزان  اهدا بیشترین تعداد حامی و پایینهاي مدل  این است که پلتفرمبعدي 

از طرف دیگر مدل سهام کمترین تعداد حامی و باالترین . حمایت هر حامی را دارند

توان گفت که بین تعداد حامی و متوسط  لذا می. ن حمایت هر حامی را داردمیزا

پیشنر و این یافته با نتایج مطالعه . سرمایه گذاري هر حامی رابطه عکس وجود دارد

هاي دونیت و کارن  الزم به ذکر است که در پلتفرم .مطابقت دارد) 2014( پیشنر فین

ها انجام  گذاري در بعضی از کمپین اقدام به سرمایهپلتفرم  و کراد سرمایه خواهان

  .ها اینگونه نیست دهند ولی در سایر پلتفرم می

  

  

  

  

                                                 
1- Funders(Backers/Investors) 
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  اطالعات مربوط به سرمایه گذاران -12جدول 

متوسط سرمایه گذاري هر سرمایه 

  گذار

متوسط تعداد سرمایه 

  گذاران 

 ه گذارانتعداد کل سرمای

 )حامیان(

نام 

  پلتفرم

  دونیت 11054 357  218,389ریال

  حامی جو  440  73   1,246,536ریال

  فاندوران  2003  111   1,722,791ریال

  مهربانه  11266  113   413,661ریال

  کارن کراد  8  2   218,750,000ریال

  مجموع  24771  656  - 

  متوسط  4954  131  44,470,275ریال 

  

  سرمایه خواهان یاییو محل جغراف نوع

. بقه بندي شدنددسته ط 5در  1، سرمایه خواهانکمپین راه اندازي شده 269با بررسی 

را ) % 58از  بیش( کمپینهاي خیریه بیشترین  و انجمن موسسات ،7شکل  طبق نمودار

این است که دو کمپین دونیت و مهربانه با مدل یک دلیل براي امر، . اند راه اندازي کرده

. اند را به خود اختصاص داده) کمپین 173( فعالیت کرده و بیشترین تعداد کمپیناهدا 

 44و  )% 23( کمپین 61با ایجاد به ترتیب ها  استارت آپاشخاص حقیقی و بعد از آن 

% 73دهد که  ها نشان می حقیقی دادهدر رابطه با اشخاص  .قرار دارند )%16( کمپین

  .  بصورت مشترك ایجاد شده است% 9ها  و  نط زتوس% 27ها توسط مردها و  کمپین

  

  
   تعداد کمپین ها به تفکیک نوع سرمایه خواه -7شکل 

  

اند که  ها ایجاد گردیده ها توسط استارت آپ در پلتفرم کارن کراد تمام کمپین همچنین

نوع  13در جدول . اند ادرت کردهدر این پلتفرم به فروش سهام جهت تامین سرمایه مب

همانطور  .اهان برحسب فراوانی درصد سهام واگذاري آورده شده استسرمایه خو

  .بیشترین فراوانی را دارد % 20که مشخص است فروش سهام به میزان 

                                                 
1- Founders 
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  فراوانی درصد سهام واگذاري در پلتفرم کارن کراد -13جدول 

  مجموع

روش 

50 % 

  سهام

فروش 

30 % 

  سهام

فروش 

25 % 

  سهام

فروش 

22 % 

  سهام

فروش 

20 % 

  سهام

فروش 

15 % 

  سهام

فروش 

12 % 

  سهام

فروش 

10 % 

  سهام

فروش 

5 % 

  سهام

میزان 

سهام 

  واگذاري

22  1  1  2  1  7  3  2  4  1  

فروانی 

تعداد 

  )کمپین

  

هر پروژه که توسط سرمایه خواهان  محل جغرافیاییتوزیع  در تحلیل ،8طبق شکل 

 154( ه استتهران بیشترین تعداد پروژه را به خود اختصاص داد است ارائه گردیده

  ). پروژه

  

  
  توزیع جغرافیایی پروژه ها -8شکل 

  

  و اظهار نظر تعداد بهنگام سازي

کمپین توسط سرمایه خواه و  1بهنگام سازي تعداددر تحقیقات مختلف متغیرهاي 

ها  ن از عوامل موثر بر موفقیت کمپینگذاران و مخاطبا سرمایه 2تعداد اظهار نظر

متوسط و ماکزیمم تعداد بهنگام  14در جدول  ).2014مولیک، ( است  برشمرده شده

سازي و اظهار نظر  مبا اینکه تعداد بهنگا. است آمدهظهار نظر در هر پلتفرم سازي و ا

هاي موفق بیشترین  دهد که کمپین ها نشان می باشد ولی داده ها زیاد نمی در کل پلتفرم

توان گفت که هر چه  دیگر میبعبارت . ظر را داشته اندسازي و اظهار ن تعداد بهنگام

  .باشد ها بیشتر می کمپینسازي و اظهار نظر بیشتر باشد احتمال موفقیت  تعداد بهنگام

  

  

                                                 
1- Updates 
2- Comments 
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  وضعیت تعداد بهنگام سازي و اظهار نظر  -14جدول 

    دونیت  حامی جو  فاندوران  مهربانه  کارن کراد

اظهار 

  نظر

بهنگام 

  سازي

اظهار 

  نظر

بهنگام 

  سازي

اظهار 

  نظر

 بهنگام

  سازي

اظهار 

  نظر

بهنگام 

  سازي

اظهار 

  نظر

بهنگام 

  سازي
  

  متوسط  2  1  1  2  1  15  0  140  1  1.5

  ماکزیمم  12  17  5  13  7  56  0  348  14  6

  موفق  موفق  موفق  موفق  موفق  موفق  -   موفق  فعال  موفق
نوع 

  کمپین

  

  طول کمپین

. ستفعال اجذب سرمایه  برايکمپین باشد که  بیانگر مدت زمانی می 1طول کمپین

همانطور که  .نبود این متغیرمتاسفانه در دو پلتفرم حامی جو و مهربانه امکان تعیین 

طبق جدول . باشد ایران میروز متوسط طول کمپین در 66مشخص است  15از جدول 

بعبارت دیگر . باشد هاي ناموفق کمتر از موفق می متوسط طول کمپین در پروژه

تواند یکی از دالیل  ین تر از حد مورد قبول میپین پایتوان گفت که تعیین طول کم می

  .ها باشد شکست کمپین

  

  طول کمپین در پلتفرم هاي مختلف -15جدول 

  نوع کمپین  دونیت  فاندوران  کارن کراد  کل پلتفرم ها

  متوسط طول کمپین در کمپین هاي موفق  46  42  150  79

  متوسط طول کمپین در کمپین هاي ناموفق  52  42  40  45

  متوسط طول کمپین در کمپین هاي فعال  30  67  128  75

  متوسط طول کمپین کل  43  50  106  66

  

  نحوه معرفی پروژه در کمپین

مولیک، ( باشد ها می معرفی پروژهها نحوه  موفقیت کمپین موثر دریکی از متغیرهاي 

دهد که تنها پلتفرم حامی جو هر سرمایه  هاي ایرانی نشان می بررسی پلتفرم ).2014

لذا هر کمپین این پلتفرم از  .کند ایجاد ویدئو براي معرفی پروژه میاه را الزام به خو

بررسی  .گردد و ویدئو معرفی می) تشریحی پروژه معرفی( مکتوب طریق روایت

به  مکتوب پلتفرم مهربانه و کارن کراد نشان داد که این پلتفرم تنها از طریق روایت

کراد همان طرح کسب وکار روایت در پلتفرم کارن . پردازد معرفی پروژه در کمپین می

                                                 
1- Duration 
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معرفی جهت ی هاي دونیت و فاندوران از ابزارهاي مختلف در پلتفرم .باشد خالصه می

استفاده ویدئو و با این حال بیشترین ابزار مورد  .شود پروژه در کمپین استفاده می

 يابزارها نیهمتراز م یاجتماع يها شبکهچراکه امروزه  .باشد هاي اجتماعی می شبکه

  ).1396و زارعی،  باديآ شفیعی نیک( ندیآ یدر سطح جهان به شمار م یارتباط

  

  مدل و سیاست تامین مالی

دونیت و ( پلتفرم 2هاي فعال ایرانی،  دل و سیاست تامین مالی در پلتفرماز لحاظ م

 همه یا هیچاز مدل اهدا استفاده و همچنین سیاست تامین آنها سیاست ) مهربانه

که از مدل پاداش استفاده ) ورنحامی جو و فاند( پلتفرم 2از طرف دیگر . باشد می

کراد که از مدل  پلتفرم کارن. باشند داراي سیاست تامین حفظ سرمایه میکنند  می

در تحلیل نوع مدل  .باشد د نیز داراي سیاست همه یا هیچ میکن سهام استفاده می

هاي با مدل اهدا  هاي پلتفرم ه تعداد کمپیناین است کتامین مالی جمعی نکته مهم 

و این نشان از اقبال مردم ) از دو برابر شبی( هاي جایزه و سهام است بیشتر از مدل

 یابیارز يبر رو یمل تیهو نشان از تاثیرو این  نگی داردبه این مدل و اثر سابقه فره

  .)1394، عونی اسبفروشانی و حدادیان( دارد رك شدهمحصول د

  

  نرخ موفقیت

هاي  متوسط نرخ موفقیت پلتفرم. باشد هاي مختلف متفاوت می در پلتفرم 1نرخ موفقیت

) %48.1( باشد که این نرخ شبیه به متوسط موفقیت در کیک استارتر می % 54ایرانی 

هاي با مدل  مشخص است پلتفرم 24جدول نطور که از هما. )2014، مولیک( باشد می

ن کراد نرخ موفقیت کار. اند ها داشته فقیت بیشتري نسبت به سایر پلتفرماهدا نرخ مو

اند  یت شدهاو کارن کراد حم دهاي موفق شده توسط دیمون به این دلیل است که کمپین

، 15جدول  طبق .ه استها کرد م به سرمایه گذاري روي این پروژهو تنها پلتفرم اقدا

همانطور که . اند جذب سرمایه کرده % 100باالي  هاي موفق کمپین 159از  کمپین 49

تامین مالی  % 100بیش از  هاي موفق ت در پلتفرم فاندوران تمام کمپینمشخص اس

 %114برابر  موفق يها نیدر کمپ هیمتوسط درصد جذب سرماهمچنین . اند شده

 %100خیلی بیشتر از  هاي موفق است که بعضی از کمپینبیانگر این باشد که  می

   .گذاران قرار گیرند رمایهاند مورد توجه س توانسته

                                                 
1- Success rate 
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  ها ها در پلتفرم وضعیت موفقیت کمپین -15جدول 

متوسط درصد جذب سرمایه در 

  کمپین هاي موفق

تعداد کمپین هاي  با جذب 

  % 100باالي 

تعداد کمپین هاي 

  موفق

نرخ 

 موفقیت

نام 

  تفرمپل

  دونیت  50%  31  26 110%

  حامی جو  26% 6 5  107%

  فاندوران  40% 18 18  152%

  مهربانه  94% 100 0  100%

  کارن کراد  57% 4 0  100%

  مجموع  -   159 49  - 

  متوسط  54%  32 10  114%

  

هاي موفق و  یع درصد سرمایه جذب شده در کمپینتوز 10و  9نمودارهاي شکل 

بیشتر  %10هاي موفق  کمپین %88انطور که مشخص است هم. دهد ناموفق را نشان می

از  %3جالب این است که نکته . اند مالی تعیین شده تامین سرمایه شدهاز هدف 

یک کمپین در پلتفرم . اند تامین سرمایه شده %160یش از هاي موفق نیز ب کمپین

  .موفق به تامین سرمایه شده است) برابر 5( % 505فاندوران 

  

  
  مودار توزیع درصد سرمایه جذب شده در کمپین هاي موفقن -9شکل 

  

ناموفق  هاي مشخص است بیش از نیمی از کمپین 10همانطور که در نمودار شکل 

ب سرمایه همچنین کمپین ناموفق با جذ. اند سرمایه جذب کنند توانسته % 10کمتر از 

توان گفت که  می 10و  9هاي جدول  داده براساس. وجود ندارد % 100تا  90در دامنه 

هاي موفق  و کمپین از هدف شکست خوردند ادیز هیشکست خورده با حاش يها کمپین

 هاي مولیک این گزاره با یافته. اند م از هدف موفق به جذب سرمایه شدهبا حاشیه ک

  .نیز مطابقت دارد) 2014(
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  نمودار توزیع درصد سرمایه جذب شده در کمپین هاي ناموفق -10شکل 

  

ها  در پلتفرم نیکمپ تیو نرخ موفق یهدف مال زانیم نیب ارتباط 11ودار شکل ر نمد

  .  باشد نمی آنهاي بین رهمانطور که مشخص است ارتباط معنادا. است  نشان داده شده

  

  
  نمودار نقطه ایی رابطه بین میزان هدف مالی و نرخ موفقیت کمپین -11شکل 

  

ها نشان داده  در پلتفرم آن تیو نرخ موفق پینمطول ک نیب ارتباط 12در نمودار شکل 

  .  باشد ط معناداري بین این دو متغیر نمیهمانطور که مشخص است ارتبا. است  شده

  

  
  ایی رابطه بین طول کمپین و نرخ موفقیت کمپین نمودار نقطه -12شکل 
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 تیو نرخ موفق هاي اجتماعی ها در شبکه فعالیت پلتفرم نیب ارتباط 13در نمودار شکل 

هاي اجتماعی از مجموع  براي سنجش فعالیت در شبکه. است پلتفرم نشان داده شده

همانطور که . ها و فالوورها، الیک و اظهارنظر استفاده شد ها، عضو تعداد پست

وجود دارد که این با مطالعات قبلی  این دو متغیرمشخص است ارتباط معناداري بین 

   .مطابقت دارد )2015( انکلمبو و همکارو ) 2014( مانند مولیک

  

  
  ها هاي اجتماعی و نرخ موفقیت پلتفرم رابطه بین فعالیت در شبکه نمودار -13شکل 

  

هاي تجربی حاصل از بررسی پلتفرم هاي ایرانی به تدوین مدل  در ادامه براساس داده

 .کسب وکار و بازیگران تامین مالی جمعی در ایران پرداخته شده است

  

  تامین مالی جمعی در ایرانمدل کسب و کار 

با استفاده از  در ایران 1مدل کسب وکار تامین مالی جمعیدر این قسمت به تدوین 

 که مدل کسب و )2012( ابراهیم و ورلیانتینامانند  2بوم مدل کسب وکار استراوالدر

. پرداخته شده است اند ندونزي را با این روش تدوین کردهکار تامین مالی جمعی در ا

تجربی تمام هاي  مبتنی بر داده یایرانهاي  ل کسب وکار پلتفرمبوم مد 14شماره شکل 

  . باشد نتایج ارائه شده در قسمت قبل می وهاي فعال در ایران  پلتفرم

                                                 
1- The Business Model of Crowdfunding 
2- Business Model Canvas Osterwalder 
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  هاي ایرانی بوم مدل کسب وکار پلتفرم -14شکل شماره 

  

به راه هاي اجتماعی  و شبکه 2وب هاي  از طریق زیرساختها  طبق این مدل پلتفرم

اند ضمن تامین سرمایه اولیه، تبلیغ  هاي آنها تایید شده هایی که طرح اندازي کمپین

محصول و بازاریابی براي سرمایه خواه؛ به کسب درآمد از طریق کارمزد از سرمایه 

وي هاي پلتفرم، ارزیابی و نیر براي پوشش هزینه) از سرمایه گذارو گاها ( خواه

پها، موسسات و رمایه خواهان در ایران بیشتر استارت آس. پردازند انسانی خود می

  .باشند هاي مردم نهاد، اشخاص حقیقی می هاي خیریه، سازمان انجمن

  

  نوع شناسی بازیگران تامین مالی جمعی در ایران

 مبتنی بر کار همردر ایران  1نوع شناسی بازیگران تامین مالی جمعیدر این قسمت به 

پرداخته شده  )2014( ولنسین و جیگلوسیوتو  )2012( نتیناابراهیم و ورلیا، )2011(

ذاران و گ هیسرما ،)سرمایه خواهان(نانیکارآفر )2014( ولنسین و جیگلوسیوت .است

را بعنوان سه ذینفع سازمانی و مستقیم و عوامل محیطی را بعنوان ذینفعان  پلتفرم

طبق ). 2014 یگلوسیوت،ولنسین و ج( کنند ایی در تامین مالی جمعی معرفی می زمینه

ادبیات موضوع مرتبط با تامین مالی جمعی در ایران، در هاي ایرانی و  بررسی پلتفرم

سرمایه خواه، ( نوع شناسی بازیگران تامین مالی جمعی به غیر از سه بازیگر اصلی

هاي  و شبکه هاي اینترنتی زیرساختعوامل محیطی شامل  ،)پلتفرم و سرمایه گذار

 .باشند میبازیگران اصلی نیز جز ها و سازمان بورس و اوراق بهادار  کاجتماعی، بان

                                                 
1- Typology of actors in the crowdfunding arena 
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شده در  هاي ایرانی ارائه هاي تجربی پلتفرم براساس نتایج تحلیل داده 15ماره شکل ش

ها  نآ نیب یتعامل ندیو فرا یجمع یمال نیتام گرانیباز ینوع شناس ،هاي قبلی قسمت

  .کند را ارائه می نرایدر ا یجمع یمال نیتام يها در پلتفرم

  

  
  یهاي ایران نها در پلتفرممالی جمعی و فرایند تعاملی بین آ نوع شناسی بازیگران تامین -15شکل 

  

ها،  گذار، بانک خواه، سرمایه شامل پلتفرم، سرمایه بازیگر کالن 6طبق نمودار فوق، 

 11با  هاي اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهاي نظارتی شبکه

  :فرایند تعاملی نقش دارند که در ادامه هریک از این فرایندها تشریح شده است

خواهان و  ها، سرمایه د مربوط به حضور و فعالیت پلتفرماین فراین: 1فرایند

ه بازیگر با ایجاد صفحات در این س. شود اي اجتماعی میه گذاران در شبکه سرمایه

ها و مردم به فعالیت  با سایر شبکهو درج پست و تعامل  هاي مجازي شبکه

هر چه این حضور و فعالیت از هر سه بازیگر بیشتر باشد تعداد سرمایه . پردازنند می

  .گردد ها بیشتر می یه گذاران و همچنین موفقیت کمپینخواهان و سرما

که  خواه سرمایه. دهد پلتفرم و سرمایه خواه را نشان میاین فرایند تعامل بین : 2فرایند

هاي خیریه، اشخاص حقیقی و سایر  امل استارت آپها، موسسات و انجمنش

دهد که پلتفرم پس از بررسی و  پروژه خود را به پلتفرم ارائه می باشد ها می سازمان

ها جهت راه  بعضی از پلتفرم. دهد سرمایه خواه می اجازه ساخت کمپین را به ،تایید آن

شخصی دارند که بعد از اجراي آن سرمایه مکمپین دستورالعمل هاي الزامی و  يانداز

  . پردازد اه اندازي کمپین در پلتفرم میخواه به ر
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سرمایه گذار در . این فرایند به ارتباط بین پلتفرم و سرمایه گذار اشاره دارد: 3فرایند

هاي ایرانی خود  طبق بررسی پلتفرم. باشند امین مالی جمعی مردم عادي میروش ت

یک پروژه در  مندي به اعضاي پلتفرم نیز در صورت عالقه گذاران و ها، سرمایه پلتفرم

 خواه و سرمایه ر طول مدت کمپین؛ پلتفرم، سرمایهد. کنند آن سرمایه گذاري می

 .کنند ام به جذب سرمایه گذار میاقد اجتماعیهاي  گذاران در پلتفرم و شبکه

در طول . خواه اشاره دارد گذار و سرمایه این فرایند به تعامل بین سرمایه: 4فرایند

پرسند و  خواه می ه پروژه سواالت خود را از سرمایهکمپین سرمایه گذاران نسبت ب

 . کنند ل پروژه به سرمایه خواه منتقل مینظرات خود را جهت ارتقا محصو

ي و بازگشت آن به سرمایه گذار این فرایند مربوط به بازده سرمایه گذار: 5فرایند

تامین سرمایه خواه بعد از . فرم از مدل جایزه و سهام استفاده کنداگر پلت. باشد می

 ارسالو ) جایزهمدل ( سرمایه و موفقیت در اجرا پروژه اقدام به بازپرداخت جایزه

 .پردازد یم) مدل سهام( برگه سهام و بازده آن

اقدام به سرمایه  هاي الکترونیکی پرداخت گذاران از طریق درگاه سرمایه: 6فرایند

 .کنند ها می ذاري در کمپینگ

ت در گذاران از طریق درگاه پرداخ شده توسط سرمایه يگذار پول سرمایه: 7فرایند

 .شود حساب بانکی پلتفرم ذخیره می

. گیرد شده در حساب پلتفرم قرار می نبا شروع کمپین مبلغ سرمایه تامی: 8فرایند

 .دهد رخ می 10ایند صورت شکست کمپین فرو در 9فرایند درصورت موفقیت کمپین 

، شده با کسر کارمزد پلتفرم و کارمزد بانک با موفقیت کمپین، سرمایه جذب: 9فرایند

بعد ارتباط بین سرمایه خواه  شود و از این به منتقل می ه خواهبه حساب بانکی سرمای

 .باشد می 5و  4و  2از طریق فرایند هاي و پلتفرم و سرمایه گذار به ترتیب 

سرمایه صورت شکست کمپین، سرمایه تامین شده به حساب اعتباري  در: 10فرایند

یابد که در صورت درخواست وي جهت پرداخت با کسر  در پلتفرم برگشت می گذار

 .گردد می م و بانک، پول به سرمایه گذار برکارمزد پلتفر

ن سازمان بورس و هاي نظارتی در ایران که فعال متولی اصلی آ سازمان: 11فرایند

الهبرداري احتمالی ها از سواستفاده و ک باشد با نظارت بر پلتفرم اق بهادار میاور

 .کنند جلوگیري می
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  نتیجه گیري

هاي اجتماعی بعنوان جدیدترین روش تامین  و شبکه 2ا ظهور وب ب تامین مالی جمعی

مطالعات مختلفی  بدلیل رشد فزاینده این روش در دنیا، .است مطرح شدهمالی خارجی 

لذا . اند این روش از ابعاد مختلف پرداخته ستفاده از مطالعات تجربی به بررسیبا ا

براي توسعه هر چه بیشتر این روش در ایران ضروري است تا تامین مالی جمعی در 

هاي  تحلیل داده به بررسی وبنابراین در این مقاله . بصورت دقیق بررسی شود ایران

هاي فعال تامین مالی جمعی  در پلتفرم کمپین موجود 307بررسی تجربی حاصل از 

) ندوران، مهربانه و کارن کراددونیت، حامی جو، فا( پلتفرم 5در ایران که شامل 

هاي  هاي تامین مالی جمعی در ایران نشان داد که پلتفرم بررسی پلتفرم .پرداخته شد

هاي خاصی نیز  هایی باهم دارند ولی از ویژگی فعال در ایران هر چند شباهت

و دو ) با سیاست همه یا هیچ( پلتفرم فعال دو پلتفرم از مدل اهدا 5از . برخوردارند

با سیاست ( و یک پلتفرم از مدل سهام )با سیاست حفظ سرمایه( پلتفرم از مدل جایزه

شده از طریق تامین مالی جمعی در  کل حجم سرمایه تامین . برند بهره می) همه یا هیچ

سرمایه گذار تامین شده  24771باشد که از  ریال می 20,379,773,066 ایران برابر

باشد که با متوسط جهانی  می % 54ها در ایران  متوسط نرخ موفقیت پلتفرم .است

ها  داده. باشد ها بیشتر می مدل همچنین موفقیت در مدل اهدا از سایر .باشد برابر می

 باشد ین متفاوت میها در هر مدل تام د که میزان مناسب هدف مالی پروژهنشان دا

 20در حدود  یلیون تومان، مدل جایزه م 10الی  9مدل اهدا در حدود هدف مالی در (

داده ها نشان داد . )میلیون تومان 80میلیون تومان و در مدل سهام نیز حدود  40الی 

هاي  و کمپین ندا هاز هدف شکست خورد ادیز هیشکست خورده با حاش يها که کمپین

ها نشان داد که هر  بررسی .اند م از هدف موفق به جذب سرمایه شدهک موفق با حاشیه

ها الزام مشخصی وجود ندارد ولی  ر ایران خیلی بر روي معرفی پروژهچند د

هاي اجتماعی  ویدئو و شبکهها،  ها در پلتفرم براي معرفی پروژهبیشترین ابزار 

یشترین کمپین ي خیریه بها موسسات و انجمن ،در رابطه با سرمایه خواهان .باشد می

  ازي کمپین نمودهاند ها اقدام به راه مردها بیشتر از زنهمچنین . اند را راه اندازي کرده

هاي مربوط  هاي حاصل از تجزیه و تحلیل داده یافته .را دارد هران بیشترین کمپینو ت

  :هاي ایرانی عبارتند از به پلتفرم
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آن  مختلف يها مدل و رانیا در یجمع یمال نیتام تیموفق نرخمطابقت داشتن  -

 .یبا نرخ جهان سهیمقا در

 .هدف انهیدر مورد انتخاب واقع گرا) 2014( کیمول يها افتهی دییتا -

شکست خورده با  يها نیکمپ اینکه در مورد) 2014( کیمول يها افتهی دییتا -

کم از  هیموفق با حاش يها نیخورند و کمپ میاز هدف شکست  ادیز هیحاش

 . شوند می هیبه جذب سرماهدف موفق 

و  یتعداد حام نیب نکهیبر ا یمبن) 2014( نیف شنریو پ شنریپ يها افتهی دییتا -

 .رابطه عکس وجود دارد یهر حام يگذار هیمتوسط سرما

و اظهار  يساز هر چه تعداد بهنگامدر مورد اینکه  )2014( کیمول يها افتهی دییتا -

 .باشد یم شتریب ها نیکمپ تیباشد احتمال موفق شترینظر ب

در مورد ارتباط ) 2015( و کلمبو و همکاران) 2014( کیمول يها افتهی دییتا -

 .پلتفرم تیو نرخ موفق یاجتماع يها ها در شبکه پلتفرم تیفعال نیمعنادار ب

از  یکیتر از حد مورد قبول  نییپا نیطول کمپ نییتع مبنی بر اینکه دیجد افتهی -

 .باشد میها  نیشکست کمپ لیدال

بودن  ادیدر ز زانیمانند گلر انیرانیا یاثر سابقه فرهنگمبنی بر  دیجد افتهی -

 .مدل اهدا يها تعداد پلتفرم

 .نیکمپ تیو نرخ موفق یهدف مال زانیم نیب معنادارعدم ارتباط  مبنی بر افتهی -

 .نیکمپ تیو نرخ موفق نیطول کمپ نیب معنادارارتباط  عدممبنی بر دیجد افتهی -

ن مقاله با روش تجربی اکتشافی به بررسی تامین مالی جمعی در ایران از آنجا که ای

هاي  گزارهیک پدیده و ارائه  نوع مطالعه بیشتر براي شناخت اولیه پرداخته است و این

بنابراین . باشد در آینده می ایی براي مطالعات درك پدیده و زمینهجهت  پیشنهادي

 10( لی برگرفته از مطالعات پیشینهاي تجربی متغیرهاي اص تحلیل دادهبراساس 

  :از پیشنهادیه ارائه گردیده است که عبارتند 9در این تحقیق ) متغیر

 ر مثبتی بر گسترش و پیشینه فرهنگی ایرانیان در کارهاي خیرخواهانه اث

 .هاي تامین مالی جمعی با مدل اهدا و جایزه در ایران دارد توسعه پلتفرم

 از مدل اهدا به جایزه و  تغییر مدل مناسب افزایش سرمایه مورد نیاز سبب

 . شود سهام می

 انتخاب درست هدف مالی سبب افزایش موفقیت کمپین می گردد. 
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 رابطه عکس وجود دارد گذاري هر حامی بین تعداد حامی و متوسط سرمایه. 

 بیشتر باشد احتمال در هر کمپین سازي و اظهار نظر  امهر چه تعداد بهنگ

 .شود یبیشتر م آنموفقیت 

  گردد سبب افزایش شکست کمپین میکمپین طول انتخاب نادرست. 

 ارتباط معناداري وجود ندارد نیکمپ تیو نرخ موفق یهدف مال زانیم نیب. 

 ارتباط معناداري وجود ندارد نیکمپ تیو نرخ موفق طول کمپین نیب. 

  تیموفقو نرخ  هاي اجتماعی ها در شبکه بین فعالیت پلتفرم معنادار مثبتارتباط 

  .پلتفرم وجود دارد

 ،هاي ایرانی هاي پلتفرم و براساس دادهفوق  هاي گزارهسپس در این مقاله مبتنی بر 

نهایتا نیاز است تا براي  .تدوین گردید آنهاو نوع شناسی بازیگران مدل کسب وکار 

ها بعد از  بررسی عملکرد پروژه کمک به پیشرفت این روش در مطالعات آتی بر روي

 .انجام گرددتحقیق و اثر آن بر اعتماد عمومی و گسترش این روش مالی  تامین
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