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چکیده
روش تامین مالي جمعي در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالي در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهاي نوپا و همچنین پیشرفت در
فناوري اطالعات بسرعت گسترش یافته است .در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالي ایجاد شده است که بعضي موفق و
بعضي ناموفق بوده اند .لذا نیاز است با بررسي عوامل موثر بر این روش به توسعه آن کمک کرد .از آنجا که تامین مالي جمعي
پدیدهاي نو و جدید ميباشد ضرورت دارد تا با روشي مناسب ضمن تعیین عوامل موثر بر این روش ،به افزایش آگاهي آن در جامعه
پرداخت .روش مدلسازي جمعي مبتني بر شبكههاي اجتماعي و وب  1با هدف شناخت پدیدههاي جدید ميباشد .لذا در این مقاله
با استفاده از مدلسازي جمعي به احصا عوامل موثر بر تامین مالي جمعي در ایران در راستاي حمایت از شرکتهاي نوپاي حوزه IT
پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :تامین مالي جمعي؛ کسب و کارهاي نوپا حوزه IT؛ مدلسازي جمعي؛ رویكرد پویایي شناسي سیستمها؛ تلگرام.
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در ایران غیر از دو محرک که در دنیا سبب ایجاد و توسعه
تامین مالي جمعي شده است استفاده از مشارکت مردمي در
جمع آوري کمکهاي مالي داراي سابقه طوالني ميباشد
بعنوان مثال گلریزان یا صندوقهاي قرض الحسنه محلي،
وقف و خیرین (مدرسه ساز) نمونههایي از این مشارکت
ميباشند .اما تامین مالي جمعي به شكل امروزي و مبتني بر
اینترنت در ایران تجربهایي جدید است که در چند سال اخیر
شاهد آن بودهایم .بطوریكه در این چند سال بیش از 11
پلتفرم فعال با عملكردهاي متفاوت ایجاد شده است.
همراه با توسعه و گسترش روش تامین مالي جمعي در دنیا و
ایران تحقیقات مختلفي درباره شناخت و استخراج عوامل
موثر بر این روش صورت گرفته است که بیشتر مبتني بر
مطالعات تجربي 7و با رویكرد اکتشافي بوده اند و در موارد
معدودي از نظرات خبرگان یا ذینفعان استفاده شده است
[.]77
مثال [ ]13به طراحي مدل کسب و کار تامین مالي جمعي
پرداختهاند ]13[ .ضمن شناخت ذینفعان درگیر در تامین
مالي جمعي ،خلق ارزش هر یک و انتظارات آنها را از طریق
دادههاي تجربي مورد مطالعه قرار داده اند ]11[ .با مطالعه-
اي جامع به دنبال درک کالن از پویایيهاي تجربي تامین
مالي در پروژههاي مختلف بوده است ]17[ .نحوه انتخاب
کارآفرینان و موسسین از دو نوع مدل پیش سفارش و
سودمحور را مورد مطالعه قرار داده اند ]77[ .اثر شبكه
اجتماعي کارآفرینان در تامین مالي جمعي را تحلیل و مورد
بررسي قرار داده اند .محققاني هم به بررسي مدلهاي
مختلف تامین مالي جمعي و اثرات و نقشهاي آنها پرداخته
اند [ ]11و [ ]11و [1312 ،]11؛ [ ]12[ .]71به اهمیت
وضع قوانین براي افزایش اعتماد به روش تامین مالي جمعي
و گسترش آن پرداختهاند .همه این مقاالت به بررسي تجربي
یافتههاي حاصل از کمپینها و پروژهها پرداختهاند .اما در
این میان ،چو و همكاران )1311( 1رضایت اسپانسرها در
تامین مالي جمعي را با استفاده از پرسشنامه و از طریق
پیمایش مورد بررسي قرار داده اند [.]11

-1مقدمه
در عصر اقتصاد دیجیتالي ،شرکتهاي دانش بنیان  ITیكي
از محورهاي توسعه هر کشوري ميباشد .شرکتهاي نوپاي
دانش بنیان  ITدر مراحل اولیه تاسیس داراي چالشهاي
مختلف از جمله تامین مالي ميباشند [ ]3که این چالش از
طریق بانکها و سایر روشهاي تامین مالي سنتي قابل رفع
نميباشد [ ]13و و [ ]1از طرف دیگر توسعه اینترنت و ظهور
وب  1و شبكههاي اجتماعي زمیـنهساز ارائه روشهاي جدید
تامین مالي مانند تامین مالي جمعي شدهاند [ ]11و [.]11
طبق تعریف بلفلیم و همكاران" )1311( 1تامین مالي
جمعي یک دعوت اینترنتي براي جذب منابع مالي در قالب
کمک مالي (هدیه) ،پیش خرید و کسب جایزه ميباشد".
بنابراین روش تامین مالي جمعي به عنوان یک روش مبتني
بر وب و از طریق انبوه مردم به کمک صاحبان ایده و کسب
و کارهاي نوپا جهت تجاريسازي ایده و راهاندازي کسب و
کار ميپردازد.
در جهان این رویكرد بشدت گسترش یافته و داراي رشد
نسبتا زیاد و پایدار از جنبههاي مختلف ميباشد [ ]11و
[ ]11و [ ]11و [.]13
در ایران نیز از یک طرف با توجه به تصویب قانون دانش-
بنیان و گسترش نهادهاي حمایتي شاهد گسترش و ایجاد
شرکتهاي نوپاي دانشبنیان زیادي در سالهاي اخیر
ميباشیم که این شرکتها داراي مشكالت مالي و عدم
تامین از طرق سنتي مانند بانکها ميباشند [ .]1به همین
دلیل در سالهاي اخیر تالشهایي براي ارائه روشهاي
متنوع و جدید براي حمایت از شرکتهاي نوپاي دانش بنیان
مانند ایجاد صندوقهاي سرمایهگذاري ریسکپذیر ،بازار
فرابورس ،مراکز رشد و شتابدهندهها و خیرین فناوري
صورت گرفته است [ .]3از طرف دیگر در سالهاي اخیر
زیرساختهاي اینترنت در ایران رشد زیادي داشته و استفاده
از شبكههاي اجتماعي ،کارآفریني از این طریق و فعالیت
رسمي و غیررسمي در آن رشد فزاینده ایي داشته است.
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تعیین عوامل موثر بر تامین مالي جمعي شرکتهاي دانش بنیان IT

درباره آنها ایجاد شود .لذا در این تحقیق از طریق
مدلسازي جمعي 2و با استفاده از نظرات خبرگان ،ذینفعان
و بازیگران این روش (شامل سرمایه گذاران و مردم ،سرمایه
خواهان و صاحبان کسب وکار حوزه  ،ITو پلتفرمهاي تامین
مالي جمعي) به تعیین عوامل موثر بر تامین مالي جمعي در
ایران در راستاي حمایت از شرکتهاي نوپاي دانش بنیان
حوزه  ITپرداخته شد.
مدلسازي جمعي رویكردي مبتني بر مدلسازي پویایي
شناسي سیستمها ميباشد که با استفاده از هوش جمعي از
طریق شبكههاي اجتماعي و وب  1به بررسي پدیدههاي
جدید ميپردازد .در این نوع مدلسازي بینش و نظرات جمع
و به عبارت دیگر مردم مالک ميباشد و هدف از این
مدلسازي ضمن شناخت دقیق از ابعاد مختلف پدیده مورد
مطالعه ،اطالعرساني و آموزش آن نیز در بین مردم ميباشد.
بنابراین در این تحقیق از روش مدلسازي جمعي جهت
شناخت بهتر تامین مالي جمعي براي حمایت از شرکتهاي
نوپاي دانش بنیان حوزه  ITو همچنین اطالع رساني به
مردم استفاده شده است.
در ادامه مقاله ابتدا روش تامین مالي جمعي معرفي شده
است .سپس روش تحقیق این مقاله که مدلسازي جمعي
ميباشد تبیین شده و گامهاي مختلف آن معرفي و تشریح
مي گردد .بعد از آن نتایج مدلسازي جمعي و خروجيهاي
مرتبط با عوامل موثر بر تامین مالي جمعي ارائه مي گردد.

در ایران نیز مطالعات زیادي در این زمینه صورت نگرفته
است و مطالعات موجود بیشتر در راستاي معرفي این روش
ميباشد با این وجود قرباني ،حبیبنژاد و سمیع زاده
( )1737به شناسایي فاکتورهاي مؤثر بر سرمایهگذاري
جمعي و اولویتبندي آنها از نظر سرمایهگذار پرداختهاند.
این فاکتورها شامل منطقه جغرافیاي طرح ابتكاري ،ارزش
مشترک بین کارآفرین و افراد ،مبلغ اولیه براي سرمایه-
گذاري ،مدت زمان بازگشت نتیجه پروژه ،میزان و نوع پاداش
بازگشتي ،اعتماد به کارآفرین ،کیفیت طرح پروژه ،شبكه
اجتماعي مورد استفاده ميباشد [ .]3چیتسازان ،کولجي و
باقري ( )1733وجود مزایاي مادي در کنار غیرمادي را از
ویژگي هاي تامین مالي جمعي بر ميشمرند.
ریاحي و همكاران ( )1737برنامه ایي با هدف طراحي و
بكارگیري ابزارهاي نوین تامین مالي کارآفریني متكي بر
مشارکت آحاد جامعه تدوین کردهاند [.]3
بهاريفر ،شهرابي و جالل ( )1732در گزارش خود ضمن
معرفي و گونه شناسي مفهوم تأمین مالي جمعي به عنوان
یک مفهوم نوین در ادبیات سرمایه گذاري ایران به تشریح
چهار نمونه از این روش به طور کامل پرداخته اند .سپس
توصیههایي در مورد الزامات قانوني پیشنهادي مرتبط به این
مفهوم در کشور بیان کرده اند [.]1
حسن زاده سروستاني ،تمیزي فر و سیمیاري ( )1733روابط
حقوقي حاکم بر تامین مالي جمعي بر جذب مشارکت
خیرین را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین نمودهاند.
حاجي غالم سریزدي و همكاران ( )1733به ارائه مدل بوم
کسب و کار تامین مالي جمعي در ایران پرداختهاند.
همانطور که قبال نیز بیان شد بررسي ادبیات موضوع و
تحقیقات پیرامون این روش چه در دنیا و چه در ایران نشان
ميدهد که بیشتر تحقیقات بصورت اکتشافي و تجربي بوده و
تنها یكي از ابعاد این روش را مورد بررسي قرار داده است .اما
از آنجا که موفقیت یا شكست روشهاي جدید خصوصا در
عرصه تامین مالي جمعي که با مشارکت مردم صورت مي
گیرد ارتباط تنگاتنگي با بینشها و رفتارهاي اجتماعي دارد
بنابراین نیاز است تا با استفاده از نظر مردم و با رویكردي
جامع ،شناخت درستي از این روشها و کنشهاي مردم

-2کسب و کارهای نوپای دانش بنیان IT
در اقتصاد دانشبنیان ،شرکتهاي دانشي بعنوان یكي از
مهمترین نهادها و فناوري اطالعات بعنوان یكي از
پیشرانهاي مهم مطرح هستند .لذا کسب و کارهاي نوپاي
دانشبنیان حوزه فناوري اطالعات با دارا بودن هر دو وجه
فوق از اهمیت باالیي برخوردارند و بررسي ویژگيهاي آنها
در مدیریت شرایط ایجاد و حمایت از این نوع کسب و کارها
و تامین منابع مورد نیاز از جمله منابع مالي ضروري
ميباشد .در ادامه ویژگيهاي شرکتهاي نوپاي دانشبنیان
حوزه فناوري اطالعات آورده شده است.
)Crowd Model Building(CMB
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فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران،سال دهم ،شمارههاي 73و  ،73پائیز و زمستان 1733

 محصول این شرکت ها ،کاال یا خدمات با فناوري باال در
حوزه فناوري اطالعات حداقل در حد نمونه آزمایشگاهي
ميباشد.

 -3معرفی روش تامین مالی جمعی
1

روش تامین مالي جمعي برگرفته از جمع سپاري ميباشد.
جمع سپاري به استفاده از ظرفیت و منابع مردمي براي
انجام کار گفته ميشود .در تامین مالي جمعي منبع مورد
نظر ،پول و کار مورد نظر ،سرمایه گذاري ميباشد.
در تعریف تامین مالي جمعي بلفلیم و همكاران ( )1311و
المبرت و اسچوینباچر )1313( 3بطور مشابه مبتني بر انواع
مدلها ي تامین مالي جمعي این روش را اینگونه تعریف
کرده اند" :یک دعوت باز اینترنتي براي تامین منابع مالي یا
بصورت کمک بالعوض (هدیه) 3یا در ازاي نوعي از پاداش و
یا حق راي 3به منظور حمایت از طرحها و پروژههاي با
مقاصد خاص" .همچنین مولیک ( )1311و ولنسین و
جیگلوسیوت ( )1311براساس فرایند و محتوا تامین ملي
جمعي تعریفي نزدیک به هم ارائه کرده اند که عبارتست از:
"تامین مالي جمعي اشاره به تالش کارآفرینان (فرهنگي،
اجتماعي و انتفاعي) براي تامین مالي فعالیتهاي
مخاطرهآمیزشان از مشارکت افراد زیاد با سرمایه کم با
استفاده از اینترنت بدون واسطهها و الزامات مالي استاندارد
دارد" [ ]11و [.]13
تامین مالي جمعي حداقل سه بازیگر اصلي دارد :سرمایه
گذاران که همان انبوه مردم مشارکت کننده ميباشند،
پلتفرمها و سایتهاي ارائه دهنده خدمات که درگاه واسط
ميباشند ،سرمایه خواهان و متقاضیان وجه که صاحبان ایده
و کسب و کارهاي نوپا ميباشند.
هر چند استفاده از مشارکت مردم در جذب منابع مالي به
سالهاي دور بر ميگردد ولي تامین مالي جمعي به شكل
امروزي قدمتي  12ساله دارد .اما مهمترین اتفاق ایجاد
سایت  Kickstarterبعنوان معروفترین پلتفرم در سال
 1333بود و بعد از آن پلتفرمهاي مختلفي در سراسر دنیا
راه اندازي شد .بطوريکه با اینكه روش تامین مالي جمعي
روشي نوظهور ميباشد ولي داراي رشد چشمگیري از نظر

 مهمترین دارایي این شرکتها ،نیروي انساني دانشي
(تخصص) و ایده هاي خالقانه است که نیاز به حفظ حقوق
مالكیت فكري ميباشد.
 بدلیل ماهیت این شرکتها مانند کوچک بودن و عدم
قدرت جذب منابع و ضعف مدیریتي ،نیاز به تامین منابع
بخصوص منابع مالي (جذب سرمایه) و خدمات مشاوره در
ابتداي شكلگیري دارند.
 سرعت باالي شكل گیري ،بلوغ و شكست و همچنین عدم
اطمینان بازار از ویژگيهاي مهم شرکتهاي دانش بنیان
فناوري اطالعات است.

 جذابیتهاي ذاتي صنعت فناوري اطالعات به ویژه نرخ
بازگشت سرمایه و سرعت بازگشت سرمایه نسبتا باالتر در
مقابل سایر صنایع و موفقیت کسب و کارهاي نوپاي این
حوزه در کشور در سالهاي اخیر ،باعث روي آوردن بسیاري
از نهادهاي سرمایه گذار دولتي ،عمومي ،خصوصي و سرمایه
گذاران شخصي به این حوزه شده است.
 عدم آشنایي تخصصي سرمایهگذاران سنتي با صنعت
فناوري اطالعات و کسب و کارهاي این حوزه.

 تفاوت ماهیت کسب و کارها و ایدههاي حوزه فناوري
اطالعات هم از جهت ارزیابي و هم قیمتگذاري باعث عدم
درک مناسب و افزایش ریسک سرمایهگذاري در این حوزه
براي سرمایهگذاران سنتي شده است [ ]12و [.]1

 از طرفي هر چند روشهاي مختلف تامین مالي در
مراحل مختلف چرخه عمر کسب و کار متفاوت ميباشد ولي
مهمترین مرحله بخصوص براي شرکتهاي دانش بنیان
تامین سرمایه اولیه است .لذا با توجه به ویژگيهاي
شرکتهاي نوپاي دانش بنیان حوزه فناوري اطالعات
ميتوان گفت که این شرکتها نیاز به تامین مالي در ابتداي
شكل گیري خود دارند و این نیاز توسط سرمایهگذاران
سنتي تامین نميشود و از طرفي آشنایي این کسب و کارها
با فناوري اطالعات بستر خوبي براي استفاده از تامین مالي
جمعي است.

6

Crowd Sourcing
Lambert T, Schwienbacher A.
8
Donation
9
Reward and/or voting rights
7

1

تعیین عوامل موثر بر تامین مالي جمعي شرکتهاي دانش بنیان IT

تعداد پلتفرمها ،تعداد کمپینها ،نرخ موفقیت ،میزان سرعت
و حجم در جمعآوري سرمایه ،ارائه مدلهاي مختلف و
13
حوزههاي تحت پوشش بوده است .طبق آمار مس سلوشن
( )1317تعداد پلتفرمهاي تامین مالي جمعي بشدت در حال
افزایش است و داراي رشد نمایي ميباشد بطوریكه پیش
بینيها نشان ميدهد که تعداد آنها از سال  1333که 27
پلتفرم بوده است به بیش از  1333پلتفرم در سالهاي اخیر
افزایش یافته است .همچنین مبلغ سالیانه مجموع
سرمایهگذاريهاي صورت گرفته از طریق تامین مالي جمعي
در دنیا از  3527میلیارد دالر به  7151میلیارد دالر رسیده
است به طوري که در سال  1311شرکتهاي تجاري و
کارآفرینان با جذب  11/7درصد از منابع مردم بیشترین
سهم را در حوزههاي مختلف این نوع تأمین مالي داشته اند
[ .]1در کنار رشد کمي تعداد پلتفرمها و حجم سرمایه
تامین شده ،شاخص نرخ موفقیت کمپینهاي تامین مالي
جمعي که بیانگر درصد کمپینهایي که موفق به رسیدن به
هدف مالي ميشوند ميباشد رو به افزایش است [.]11
در ایران تامین مالي جمعي به شكل امروزي و مبتني بر وب
در چند سال اخیر داراي حدود  11پلتفرم که بعضي موفق و
بعضي ناموفق بودند ميباشد .از  11پلتفرم تامین مالي
جمعي در ایران 7 ،پلتفرم با مدل اهدا (بخشش) 1 ،پلتفرم
با مدل پاداش 1 ،پلتفرم با مدل وام (بدهي) 7 ،پلتفرم با
مدل سهام 1 ،پلتفرم با مدل اهدا و پاداش و  1پلتفرم با
مدل وام و سهام فعالیت دارند .همچنین از  11پلتفرم تامین
مالي جمعي در ایران 11 ،پلتفرم با سیاست همه یا هیچ و
تنها  1پلتفرم با سیاست حفظ سرمایه فعالیت دارند.
همچنین تعداد کل کمپینها حدود  371کمپین با نرخ
متوسط موفقیت  22درصد ميباشد که این نرخ به متوسط
جهاني نزدیک ميباشد.
همانطور که مشخص است در ایران نیز چندین پلتفرم براي
تامین مالي جمعي با مدلهاي مختلف در حوزههاي مختلف
به فعالیت پرداخته اند که بعضي موفق بوده بطوریكه نرخ
موفقیت آنها در جذب منابع تا  33درصد ميباشد و بعضي

Massolution

با عملكرد متوسط و با نرخ موفقیت در حدود  23درصد و
کمتر و بعضي دیگر کامال ناموفق بوده و شكست خورده اند.
بنابراین با توجه به اینكه از یک طرف این پدیده در جهان و
همچنین در ایران جدید ميباشد و داراي جنبههاي مختلف
و پیچیدگيهاي خاص خود است و نیاز به درگیر کردن
مردم و جامعه یكي از مولفههاي اصلي آن ميباشد و از طرف
دیگر از آنجا که تامین مالي جمعي به شكل امروزي در
ادبیات موضوع و در مقاالت از سال  1331مطرح شده است
که در این مدت تحقیقات و مقاالت کمي در این زمینه چه
در ایران و چه در دنیا صورت گرفته است که همه مبتني بر
دادههاي تجربي و با رویكرد تجربي و اکتشافي ميباشد و
هیچكدام به بررسي بینشها و نظرات افراد درگیر در این
روش (سرمایه گذار ،سرمایه خواه ،پلتفرمهاي تامین مالي
جمعي) نپرداخته اند .بنابراین در این مقاله با استفاده از
مدلسازي جمعي به تعیین عوامل موثر بر تامین مالي
جمعي در ایران در راستاي حمایت از شرکتهاي نوپاي
دانش بنیان حوزه  ITپرداخته شده است.
 -3روش تحقیق
در این مقاله از رویكرد پویایي شناسي سیستمها و با استفاده
از روش مدلسازي جمعي به شناسایي این پدیده پرداخته
شده است .در این تحقیق بر اساس مدل ذینفعان ارائه شده
توسط ولنسین و جیگلوسیوت ( )1311سواالت طراحي شد
بصورتي که سواالت بتواند هر چهار ذینفع یعني سرمایه گذار
(مردم عادي) ،سرمایه خواه (صاحبان شرکتهاي نوپاي
دانش بنیان حوزه  ،)ITپلتفرمهاي تامین مالي جمعي و
محیط (سایر ذینفعان) را پوشش دهد .بنابراین روش
گردآوري اطالعات از نوع میداني و از طریق مصاحبه جمعي
و بصورت آنالین ميباشد .مصاحبه نیز بصورت نیمه
ساختارمند است بصورتي که در هر مرحله سوالي مطرح و
براساس آن مباحث آغاز مي گردید تا به اشباع نظري برسد
و نهایتا جمع بندي از آن سوال صورت گرفته و سپس سوال
بعدي مطرح مي شد.
در ادامه به تشریح مدلسازي جمعي پرداخته شده است و
سپس گامهاي مدلسازي جمعي بیان و در نهایت نتایج
حاصل از این روش ارائه شده است.
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منظور از مدلسازي جمعي استفاده از وب  1و شبكههاي
اجتماعي براي گردآوري جمع کثیري از افراد براي شناسایي
مسئله پویاي جدید و اکتشافي ،گردآوري دیدگاههاي
مختلف ،تحلیل ،مدلسازي و ارائه نتایج آن ميباشد .بنابراین
در مدلسازي جمعي تاکید بر مشارکت اجتماعي ميباشد
بصورتي که این مدلسازي شامل گروه خیلي بزرگ،
نامحدود و نامشخص از تمامي افراد مرتبط و متخصص یا
نامرتبط ميباشد .معموال تیم مدلساز یک فراخوان عمومي از
طریق اینترنت براي دعوت افراد به مدلسازي برگزار ميکند.
دیدگاه این روش واگرا و براي مسائل جدید و تحقیق
اکتشافي که نیاز به جمع آوري نظرات جامعه و هوش جمعي
دارد ميباشد .البته معموال از این روش براي موضوعاتي که
متخصص خاصي براي آن وجود ندارد استفاده مي شود .در
اینجا درگیرکردن کاربران به دو دلیل کسب دانش و انتشار
دانش 17اهمیت دارد [.]73

 -4معرفی مدلسازی جمعی
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رویكرد پویایي شناسي سیستمها توسط فارستر براي
بررسي و مطالعه مسائل درون سیستمهاي پیچیده پویا ایجاد
گردید .از ظهور رویكرد پویایي شناسي سیستمها تاکنون این
رویكرد از جنبههاي مختلفي چون حوزههاي کاربرد ،روشها
و ابزارهاي مورد استفاده ،نرم افزارها و منابع اطالعاتي و
روشهاي گرداوري اطالعات توسعه یافته است (آکرمن و
ونیكس .)1331 ،بعنوان مثال در زمینه توسعه نرم افزارهاي
مورد استفاده در پویایي شناسي سیستمها امروزه نرم
افزارهاي آنالین و تحت وب یا سایتهایي که تحت وب قادر
به مدلسازي پویا ميباشند توسعه یافته است .با گسترش و
توسعه رویكرد پویایي شناسي سیستمها روشهاي متفاوتي
براي مدلسازي مبتني بر روي نحوه کسب اطالعات از منابع
مدلهاي ذهني ،پایگاه دادههاي عددي و پایگاه مكتوب
[ ]13براي ساخت مدل ارائه شده است [.]11
در زمینه روشهاي مدلسازي در ابتدا بیشتر تمرکز بر مدل
ذهني مدلساز و مبتني بر منابع اطالعاتي و کتابخانه ایي بود
و مدلسازي بصورت فردي انجام ميشد .ولي از آنجا که
مسائل امروزي از توان یک فرد براي درک و حل آن خارج
بوده و در حوزه مسئولیت یک فرد هم نیست (روس،11
 )1333مدلسازي مشارکتي توسط دانشمندان پویایي
شناسي سیستمها ارائه شده است .مدلساز مشارکتي ميتواند
بصورت مدلسازي گروهي یا فردي صورت گیرد [.]73
در این راستا از یک طرف در مدلسازي پویایي شناسي
سیستمها بر مشارکت افراد و استفاده از مدلهاي ذهني
آنها تاکید شده است و از طرف دیگر با گسترش اینترنت و
ظهور شبكههاي اجتماعي بستر خوبي جهت استفاده از جمع
براي کارهاي مختلفي از جمله تسهیم دانش و ایده از طریق
جمع سپاري ،تسهیم منابع مالي از طریق تامین مالي جمعي
و  ...در حال افزایش است .بنابراین از طریق شبكههاي
اجتماعي ميتوان به مدلسازي مشارکتي بصورت جمعي
پرداخت.

براي مدلسازي جمعي  3گام باید صورت گیرد که در ادامه
به شرح این گامها که در این تحقیق انجام شده است
پرداخته شده است:
گام اول  -تعیین بستر فناوري مدلسازي :در این گام
بایستي بستر فناوري جهت استفاده براي مدلسازي انتخاب
شود .که در این تحقیق شبكه اجتماعي تلگرام بدلیل
گستردگي آن در ایران و استفاده از این شبكه در محافل
علمي و فناوري جهت مدلسازي انتخاب شد .طبق نتایج
نظرسنجيها شبكه اجتماعي تلگرام پرطرفداترین شبكه
اجتماعي در ایران ميباشد[.]2
گام دوم – آماده سازي بستر فناوري مدلسازي انتخاب
شده :در این مرحله بایستي بستر انتخاب شده جهت
مدلسازي آماده گردد .به همین منظور ابتدا در تلگرام
ابرگروه 11با نام تامین مالي استارت آپها ایجاد گردید و
مطالب و سواالت براي شروع مدلسازي آماده شد .این
مطالب شامل معرفي گروه و هدف از ایجاد آن ،معرفي تامین
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استان یزد ،کانال شرکتهاي دانش بنیان مربوط به معاونت
علمي ریاست جمهوري و همچنین در شبكه لینكدین و
همچنین از طریق ایمیل نیز به افراد مختلف خصوصا
صاحبان پلتفرمهاي تامین مالي جمعي در ایران) اطالع
رساني صورت گرفت.
گام پنجم – انجام مدلسازي :با عضویت تعداد قابل قبولي از
اعضا در پلتفرم فناوري مورد نظر فرایند مدلسازي آغاز مي
گردد .در این گام بهتر است ابتدا معرفي و شرح مختصري از
مدلسازي جمعي و مسئله مدنظر ارائه شود .سپس سواالت
مرتبط با پدیده یا مسئله در جمع مطرح شود و نظرات جمع
گردآوري گردد .مدلسازي هنگامي پایان مي پذیرد که یا به
اشباع نظري برسیم و یا اینكه بازه زماني پروژه اتمام شده
باشد .در این تحقیق یک روز بعد از ایجاد گروه تعداد اعضا
به حد قابل قبول رسید و در تاریخ  1732 / 1 / 12و به
مدت یک هفته هدف از گروه و همچنین مدلسازي جمعي
و تامین مالي جمعي با ارائه منابعي که در گام دوم آماده
شده بود معرفي گردید و به سواالت در این زمینه پاسخ داده
و گروه آماده پاسخ به سواالت شد.
با توجه به اینكه هدف این تحقیق بررسي عوامل موثر بر
تامین مالي جمعي براي حمایت از شرکتهاي دانش بنیان
نوپا (استارتآپها) خصوصا در حوزه  ITدر ایران ميباشد
در طراحي سواالت بایستي هر چهار طرف یعني سرمایه
گذار ،سرمایه خواه ،پلتفرمهاي تامین مالي جمعي و محیط
مد نظر قرار مي گرفت و عوامل رشد دهنده و چالشهاي
هریک مورد سوال واقع شود و همچنین سیاستها یا
راهكارهایي جهت توسعه این روش در ایران پیشنهاد مي شد
بنابراین سواالت  3گانه زیر با این هدف طراحي گردید.
 -1چه عواملي (مرتبط با سرمایه گذار یا همان مردم) سبب
رونق روش تامین الي جمعي و سرمایه گذاري بیشتر و
مشارکت بیشتر افراد براي سرمایه گذاري مي شود؟
 -1چه عواملي (مرتبط با سرمایه گذار یا همان مردم)
بعنوان مانعي بر سر راه این روش وجود دارد؟
 -7چه عواملي (مرتبط با سرمایه خواه یا همان شرکتهاي
دانش بنیان نوپاي حوزه  )ITسبب رونق این روش و سرمایه

مالي جمعي و ارائه منابع مفید مانند فیلمها ،گزارشها،
مقاالت و آدرس سایتها و پلتفرمهاي معروف (داخلي و
خارجي) در جهت اطالع رساني و آشنایي افراد ،معرفي
مدلسازي جمعي و روش کار و همچنین سواالت تحقیق
بود.
گام سوم – تعیین جامعه هدف اولیه :پس از ایجاد بستر
فناوري نیاز است تا گروههاي مختلفي که بیشترین ارتباط را
با پدیده یا مسئله مد نظر دارند یا کساني که تیم مدلساز
عالقمند است تا آنها در مدلسازي حضور داشته باشند
بعنوان جامعه هدف اولیه شناسایي شوند .جامعه آماري در
جهت استفاده از روش مدلسازي جمعي در این تحقیق
شامل تمام افرادي که در بازه زماني جمع آوري داده در این
فرایند شرکت ميکنند ميباشد .این افراد در برگیرنده
مدیران شرکتهاي نوپاي دانش بنیان حوزه ( ITشرکتهاي
مستقر در پارکهاي علم و فناوري و یا تحت مجوز دانش
بنیان معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري) ،مدیران
پلتفرمهاي ارائه دهنده تامین مالي جمعي و سرمایه گذاران
(مردم عادي) ميباشد.
گام چهارم  -اطالع رساني و عضوگیري :از آنجا که
مدلسازي جمعي به مشارکت عموم نیازمند است بایستي
بعد از شناسایي جامعه هدف اولیه اطالع رساني الزم هم
براي جامعه هدف اولیه و هم عموم از طریق شبكههاي
اجتماعي ،اینترنت یا سایر وسایل ارتباط جمعي و همچنین
مكاتبات رسمي صورت گیرد .بدین منظور از دو طریق
رسمي (ارسال نامه رسمي به روساي پارکهاي علم و
فناوري (مراکز رشد فناوري اطالعات) ،سرپرست امور
شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري ،رئیس صندوق نوآوري و شكوفایي ،رئیس
انجمن مدیریت فناوري ایران ،دبیر ستاد خیرین فناوري،
هیئت امنا بنیاد حامیان علم و فناوري ،مدیر عامل انجمن
خیرین توسعه علم و فناوري ایرانیان ،رئیس صندوق پژوهش
و فناوري استان یزد) و غیر رسمي (گروهها و کانالهاي
مختلف تلگرام ( مانند گروه و کانال فناوري پارک علم و
فناوري یزد ،کانال دونیت ،کانال دانشگاه یزد ،کانال انجمن
مدیریت فناوري ایران ،کانال صندوق پژوهش و فناوري

3
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علي حاجي غالم سریزدي و ....

در رابطه با نحوه برگزاري مدلسازي و ارائه و جمع آوري
پاسخها بدین گونه عمل شد که در تاریخ 1732 / 3 / 31
سوال اول و دوم مطرح و مدت زمان اولیه یک هفته جهت
پاسخ تعیین گردید .با این حال با رسیدن به اشباع نظري
پاسخ در روز شش ام به پایان رسید و در روز هفتم به بحث
و جمع بندي نتایج پرداخته شد و به همین منوال سواالت
بعدي مطرح و پاسخها احصا و جمع بندي آنها صورت
گرفت.
گام ششم – جمع بندي و نتیجه گیري :با اتمام زمان
مدلسازي نتایج حاصل از مباحث مدلسازي جمع بندي و
به جمع ارائه مي گردد تا تایید شود .سپس نتایج حاصل از
مدلسازي در فرمت مناسب تدوین مي گردد .براي این
منظور
نتایج نهایي در گروه ارائه شد و به مدت یک هفته جهت
اصالح و یا تكمیل آنها زمان گذاشته شد که در این مدت
افراد ضمن

گذاري بیشتر و مشارکت بیشتر افراد براي سرمایه گذاري
مي شود؟
 -1چه عواملي (مرتبط با سرمایه خواه یا همان شرکتهاي
دانش بنیان نوپاي حوزه  )ITبعنوان مانعي بر سر راه این
روش وجود دارد؟
 -2چه عواملي (مرتبط با پلتفرم یا همان سایتهاي ارائه
دهنده تامین مالي جمعي) سبب رونق این روش و سرمایه
گذاري بیشتر و مشارکت بیشتر افراد براي سرمایه گذاري
مي شود؟
 -1چه عواملي (مرتبط با پلتفرم یا همان سایتهاي ارائه
دهنده تامین مالي جمعي) بعنوان مانعي بر سر راه این
روش وجود دارد؟
 -3چه عواملي در محیط (مانند دولت ،قوانین و مقررات،
شرایط کسب و کار ،زیرساختهاي فناوري اطالعات و )...
سبب رونق این روش و سرمایه گذاري بیشتر و مشارکت
بیشتر افراد براي سرمایه گذاري مي شود؟
 -3چه عواملي در محیط (مانند دولت ،قوانین و مقررات،
شرایط کسب و کار ،زیرساختهاي فناوري اطالعات و )...
بعنوان مانعي بر سر راه این روش وجود دارد؟
 -3چه سیاستها یا راهكارهایي در ایران براي توسعه تامین
مالي جمعي جهت حمایت از کسب وکارهاي نوپاي دانش
بنیان حوزه  ITمي توان ارائه نمود؟

تایید نتایج ،پیشنهاداتي جهت اصالح عوامل موثر ارائه
کردند که با تایید و اجماع اعضا مورد بررسي و اعمال
قرار گرفت .در جدول  1فعالیتهاي صورت گرفته و
توضیحات آن ارائه شده است

جدول  :1فعالیتهای صورت گرفته و تشریح آن
ردیف

نام فعالیت

زمان

توضیحات

1

ایجاد گروه تامین مالي استارت آپها در تلگرام

 1732 / 1 / 11الي
1732 / 3 / 13

این گروه با هدف بحث درباره سواالت مشخص تحقیق
ایجاد شد.

1

آماده سازي و تهیه مطالب مورد نیاز

 1732 / 1 / 13الي
1732/ 3 / 1

مطالب مرتبط با معرفي گروه ،معرفي مدلسازي جمعي،
معرفي تامین مالي جمعي و سواالت تحقیق آماده گردید.

7

اطالع رساني و عضوگیري

 1732 / 1 / 11الي
1732 / 3 / 13

از طریق رسمي و غیررسمي اطالع رساني صورت گرفت.

معرفي گروه

 1732 / 1 / 12الي
1732 / 3 / 31

مطالبي که در مرحله آماده سازي تهیه شده بود در گروه
بارگذاري گردید.

سوال اول و دوم

 1732 / 3 / 31الي
1732 / 3 / 33

سواالت در روز  32 /3 / 1مطرح شد و پاسخ به آن تا
اشباع نظري یا پایان مهلت پاسخ(یک هفته) ادامه یافت.

سوال سوم و چهارم

 1732 / 3 / 13الي
1732 / 3 / 17

سوال سوم و چهارم در ساعت  13روز  32 /3 / 13مطرح
شد.

سوال پنجم و ششم

 1732 / 3 / 11الي

سوال سوم و چهارم در ساعت  11روز  32 /3 / 11مطرح

1

انجام مدلسازي جمعي

3

تعیین عوامل موثر بر تامین مالي جمعي شرکتهاي دانش بنیان IT

1732 / 3 / 13

2

شد.

سوال هفتم و هشتم

 1732 / 3 / 73الي
1732 / 3 / 1

سوال سوم و چهارم در ساعت  17روز  32 /3 / 73مطرح
شد.

سوال نهم

 1732 / 3 / 3الي
1732 / 3 / 13

سوال نهم در ساعت  17روز  32 /3 / 73مطرح شد.

 1732 / 3 / 13الي
1732 / 3 / 13

-

جمع بندي و نتیجه گیري

دانش بنیان حوزه  ،)ITپلتفرمهاي تامین مالي جمعي و
محیط (سایر ذینفعان) ميباشند.
 -1-6عوامل موثر بر سرمایه گذاران
در جداول زیر عواملي که سبب رونق و گسترش تامین مالي
جمعي و همچنین مانع رشد آن در طرف سرمایه گذار
ميباشد آورده شده است .در طرف سرمایه گذار  11متغیر
شناسایي شد که  13متغیر مثبت و  3متغیر منفي ميباشند.
در جدول  1عوامل مثبت که در طرف سرمایه گذار سبب
رشد تامین مالي جمعي مي شوند آورده شده است.

 -6نتایج حاصل از مدلسازی جمعی
در این قسمت نتایج حاصل از مدلسازي جمعي در استخراج
عوامل و متغیرهاي موثر بر تامین مالي جمعي براي حمایت
از شرکتهاي نوپاي دانش بنیان حوزه  ITبه تفكیک هر
ذینفع آورده شده است .ذینفعان براساس مدل ذینفعان ارائه
شده توسط ولنسین و جیگلوسیوت( )1311شامل سرمایه-
گذار (مردم عادي) ،سرمایهخواه (صاحبان شرکتهاي نوپاي

جدول شماره  :2عوامل مثبت و رشد دهنده طرف سرمایه گذار
نام متغیر

ردیف

فراوانی

1

انگیزههاي مالي و غیر مالي و نیتهاي خیرخواهانه

11

1

تاثیر میزان موفقیت کمپینها بر مردم

13

7

برنامههاي ترویجي و استفاده از افراد مورد اعتماد

11

1

فعالیت گسترده در شبكههاي اجتماعي

11

2

تمایل به کارآفریني در جامعه

13

1

قدرت شبكه سازي و دسترسي به نزدیكان و حلقه معتمد

1

3

وجود تحصیلكردههاي بیكار

1

3

ترکیب جمعیتي جوان کشور به همراه ایدههاي نوین

1

3

آمادگي ذهني جامعه

1

13

دسترسي راحت براي جامعه

1

11

تطابق خروجي دانش بنیان با موضوعات فرهنگي – عقیدتي مردم

1

11

حذف واسطههاي سرمایه گذاري و ایجاد ارتباط مستقیم سرمایه گذار در طرح

1

17

همراهي مردم از کمپینها و اهداف خیرخواهانه با تبلیغات مناسب

1

3
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11

بازدهي نامناسب بانکها براي سرمایههاي اندک

1

12

پشتیباني سرمایه گذار از پروژههاي سرمایه گذاري شده

1

11

نیاز به ایجاد هیجان در مردم

1

13

عالقهمندي به مشارکت داشتن در پیشبرد پروژهاي مشخص

1

در جدول  7عوامل منفي که در طرف سرمایه گذار از رشد

تامین مالي جمعي جلوگیري مي کنند آورده شده است.

جدول :3عوامل منفی و کند کننده طرف سرمایه گذار
ردیف

نام متغیر

فراوانی

1

عدم اعتماد به روشهاي جدید براي انجام امور مالي و نیاز به تضمین سرمایه گذاري توسط سایر نهادها

71

1

عدم آگاهي مردم درباره تامین مالي جمعي و مزایاي آن

11

7

فرهنگ نادرست استفاده از شبكههاي اجتماعي در ایران

13

1

عدم ریسک پذیري مردم

11

2

عدم روحیه مشارکت پذیري

1

1

حضور غیر موثر در شبكههاي اجتماعي

1

3

سواد مالي پایین جامعه

1

در جداول زیر عواملي که سبب رونق و گسترش تامین مالي
جمعي و همچنین مانع رشد آن در طرف سرمایه
خواه(شرکتهاي نوپاي دانش بنیان حوزه  ) ITميباشد
آورده شده است .در طرف سرمایه خواه  11متغیر شناسایي
شد که  12متغیر مثبت و  3متغیر منفي ميباشند .در
جدول  1عوامل مثبت که در طرف سرمایه خواه سبب رشد
تامین مالي جمعي مي شوند آورده شده است.

همانطور که از جداول فوق مشخص است دو متغیر اول با
بیشترین فراواني مربوط به عوامل منفي و جز چالشهاي
تامین مالي جمعي ميباشند که به ترتیب با فراواني  71و
 11ميباشند و در رتبه سوم متغیر مثبت و رشد دهنده با
فراواني  11ميباشد.
-2-6عوامل موثر بر سرمایهخواهان

جدول  :4عوامل مثبت و رشد دهنده طرف سرمایه خواه
نام متغیر

ردیف

فراوانی

1

داشتن ایده یا طرحي نو و کاربردي و مردم پسند

11

1

معرفي موثر و اطالع رساني مناسب کسب و کار و ایده جهت جذب حامي در طول اجراي طرح

11

7

مشكالت مالي شرکتهاي نوپاي دانش بنیان

13

1

اشنایي با توانمنديها و اگاهي بیشتر درباره روشهاي جدید مبتني بر IT

13

2

اعتماد بیشتر به روشهاي مبتني بر IT

13

1

داشتن روحیه فعالیتهاي تیمي و منفعت رساني به جمع

13

3

جذب حامي مالي و غیرمالي

71

3

معرفي و تبلیغ طرح به مردم

11

3

حضور و فعالیت گسترده در شبكههاي اجتماعي

11

13

تعیین عوامل موثر بر تامین مالي جمعي شرکتهاي دانش بنیان IT

13

شناسایي بازار هدف و بازاریابي بر مبناي نیاز مشتریان

11

11

اطمینان باال از موفقیت ایده و طرح کسب و کار خود

11

11

کشش بازار براى راه اندازى کسب و کاري نوپا در حوزه  ITبا سرمایه نسبتا اندک

3

17

اعتبار شرکت و داشتن رزومه مناسب

3

11

ویژگيهاي شخصیتي سرمایه خواه

3

12

حوزه ي طرح (مانند حوزههاي اجتماعي که در شرایط فعلي استقبال بیشتري دارد)

3

تامین مالي جمعي جلوگیري مي کنند آورده شده است.

در جدول  2عوامل منفي که در طرف سرمایه خواه از رشد

جدول  :5عوامل منفی و کند کننده طرف سرمایهخواه
ردیف

فراوانی

نام متغیر

1

مساعد نبودن شرایط کشور براى وفادارى به کسب و کارهاى نو

71

1

تمرکز بر حوزه فني و عدم تقویت حوزه مدیریتي کسب وکار خصوصا مالي (عدم سواد مالي)

11

7

آشكار شدن ایده براي رقبا

11

1

غرور ناشي از کارافریني

3

2

عدم اشنایي با تفكر صحیح جهت حل مسئله و برون فكني

3

1

ارائه تصویر غلط از شرکت و کاهش اعتبار آن

3

3

ناملموس بودن برخي از طرحهاي حوزه IT

3

همانطور که مشخص است متغیرهاي با فراواني زیاد بیشتر
مربوط به عوامل مثبت و رشد دهنده بوده و بدلیل شناخت و
آگاهي شرکتهايهاي حوزه  ITاز روش تامین مالي جمعي
که مبتني بر  ITاست و همچنین مشكالت آنها در تامین
منابع از سایر روشها ميباشد.

 -3-6عوامل موثر بر پلتفرمهای تامین مالی جمعی
در جداول زیر عواملي که سبب رونق و گسترش تامین مالي
جمعي و همچنین مانع رشد آن در طرف پلتفرم ميباشد
آورده شده است .در طرف پلتفرمها  13متغیر شناسایي شد
که متغیر  13مثبت و  3متغیر منفي ميباشند .در جدول 1
عوامل مثبت که در طرف پلتفرم تامین مالي سبب رشد
تامین مالي جمعي مي شوند آورده شده است.

جدول  :6عوامل مثبت و رشددهنده طرف پلتفرم
ردیف

فراوانی

نام متغیر

1

طراحي دقیق و حرفه اي پلترفرم (محتوا و ظاهر) با عنوان جذاب و راحت سایت

31

1

سهولت در ارائه خدمات و دسترسي سریع و مقید نبودن به زمان و مكان

11

7

استمرار در ارائه خدمات و به روز بودن از جنبههاي مختلف

13

1

امكانات فضاي مجازي (مانند ارائه گزارشات تحلیلي ،دسترسي به سوابق و )...

11

2

قابلیت یكپارچه سازي با فعالیتهاي مالي افراد در بستر وب

11

1

استفاده از تكنولوژيهاي روز ( اپلیكیشنهاي مفید)

11

3

بومي بودن سایت

3

3

تبلیغ مراکز رشد و پارکها در این زمینه

3

3

انتخاب نام دامنه سایت متناسب با فعالیت اقتصادي

3

13

قابلیت ردگیري سرمایه توسط سرمایه گذار

3

در جدول  3عوامل منفي که در طرف پلتفرم از رشد تامین
مالي جمعي جلوگیري مي کند آورده شده است.

11

علي حاجي غالم سریزدي و ....
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جدول  :7عوامل منفی و کند کننده طرف پلتفرم
ردیف

فراوانی

نام متغیر

1

اطالع رساني ضعیف و عدم شناخت کافي از این پلتفرم ها

33

1

عدم اعتماد به سایتها و نیاز به ایجاد امنیت

21

7

عدم شبكه سازي قوي و بلندمدت بین بازیگران مختلف تامین مالي جمعي و ایجاد مكانیزمهاي بازخورد

13

1

عدم حضور فعال در شبكههاي اجتماعي واقعي و مجازي

13

2

مالحظات حقوقي در خصوص فعالیتهاي تجاري در فضاي مجازي

11

1

عدم انجام مطالعات اولیه و عدم شفافیت در اهداف

11

3

ضعیف بودن فرهنگ سرمایه گذاري از این طریق

3

در جداول زیر عواملي که سبب رونق و گسترش تامین مالي
جمعي و همچنین مانع رشد آن در طرف محیط ميباشد
آورده شده است .در طرف محیط  13متغیر شناسایي شد که
متغیر  3مثبت و  7متغیر منفي ميباشند .در جدول 3
عوامل مثبت که در طرف محیط سبب رشد تامین مالي
جمعي مي شوند آورده شده است.

همانطور که مشخص است متغیرهاي با فراواني زیاد بیشتر
مربوط به عوامل مثبت و رشد دهنده ميباشد .همچنین عدم
اعتماد به آنها و عدم شبكه سازي قوي آنها در دنیاي
مجازي و واقعي از ضعفها و چالشهاي پلتفرمهاي تامین
مالي جمعي در ایران ميباشد.
 -4-6عوامل محیطی موثر بر تامین مالی جمعی

جدول  :8عوامل مثبت و رشد دهنده طرف محیط
ردیف

فراوانی

نام متغیر

1

فرهنگسازي استفاده از سرمایه گذاري جمعي توسط صاحبان کسب و کار و ترویج نمونههاي موفق

13

1

زیرساخت فناوري (اینترنت و شبكههاي اجتماعي)

13

7

حمایت دولت از سرمایه گذاري جمعي

13

1

مشكالت اقتصادي و رکود (تحریم)

71

2

نقدینگي در درست مردم

11

1

ورود موج در بازار و تغییر بازارهاي سرمایه پذیر و ناامني در آنها(ریسک سرمایه گذاري)

11

3

مشكالت در تامین سرمایه از سایر روشها (بروکراسي و ضمانتهاي زیاد در بانکها و محدودیت آنها و )...

11

مالي جمعي جلوگیري مي کند آورده شده است.

در جدول  3عوامل منفي که در طرف محیط از رشد تامین

جدول  :9عوامل منفی و کند کننده طرف محیط
ردیف

فراوانی

نام متغیر

1

عدم آشنایي نهادهاي حامي فناوري و جامعه از روشهاي جدید

13

1

عدم وجود قوانین حمایت و شفاف (زیرساخت حقوقي)

71

7

فرهنگ و تجربه مردم بصورت سنتي و در مقابل عدم اعتماد به این روش و تجربه در اینترنت

11

همانطور که مشخص است اطالع رساني و اگاهي بخشي،
زیرساختها ي فناوري و حمایت دولت از عوامل رشد و نبود
قوانین مرتبط از عوامل منفي ميباشد.

-5-6عوامل محیطی موثر بر تامین مالی جمعی
سوال نهم بدنبال شناسایي راهكارها و سیاستهاي
پیشنهادي جهت توسعه و گسترش تامین مالي جمعي در

11

تعیین عوامل موثر بر تامین مالي جمعي شرکتهاي دانش بنیان IT

رساني و آموزش داده شود .همچنین قوانین و سازوکارهاي
اعتماد افزا و حمایت دولت از این پلتفرمها سبب توسعه و
گسترش این روش تامین مالي جمعي در ایران مي شود.

ایران است .همانطور که در جدول  13مشخص است بدلیل
عدم آشنایي مردم و شرکتهاي نوپاي دانش بنیان حوزه IT
با روش تامین مالي جمعي و جدید بودن آن نیاز است تا این
روش با تبلیغات مناسب به مردم خصوصا خیرین اطالع

جدول  :11راهکارها و سیاستهای پیشنهادی
ردیف

نام متغیر

فراوانی

1

تبلیغات موثر و آموزش (خصوصا در رابطه با خیرین)

31

1

تدوین قوانین مرتبط با تامین مالي جمعي

13

7

ایجاد سازوکارهاي تضمین تامین مالي جمعي

13

1

حمایت دولت

13

 -7نتیجهگیری
بنیان حوزه  ITپرداخته شد.
منظور از مدلسازي جمعي استفاده از وب  1و شبكههاي
اجتماعي براي گردآوري جمع کثیري از افراد براي شناسایي
مسئله پویاي جدید و اکتشافي ،گردآوري دیدگاههاي
مختلف ،تحلیل ،مدلسازي و ارائه نتایج آن ميباشد .در این
تحقیق گامهاي مدلسازي جمعي از طریق شبكه اجتماعي
تلگرام در
طول  1ماه انجام شد.
با استفاده از مدلسازي جمعي عوامل موثر بر تامین مالي
جمعي براي حمایت از شرکتهاي نوپاي دانش بنیان
استخراج شد که در  1دسته ذینفعان (سرمایه گذاران،
سرمایه خواهان ،پلتفرمها و محیط) دسته بندي شدند که در
هر دسته به ترتیب
 13 ،11 ،11و  13متغیر در قالب دو دسته عوامل مثبت و
رشد دهنده و عوامل منفي و کند کننده توسعه تامین مالي
جمعي شناسایي شد .در انتها نیز براساس عوامل استخراج
شده و نظر اعضا ،راهكارها و سیاستهایي جهت توسعه این
روش در ایران پیشنهاد شد که عبارتند از :تبلیغات موثر و
آموزش (خصوصا در رابطه با خیرین) ،تدوین قوانین مرتبط
با تامین مالي جمعي ،ایجاد سازوکارهاي تضمین تامین مالي
جمعي و حمایت دولت.

نیاز به تامین مالي در مراحل اولیه تاسیس شرکتهاي نوپاي
دانش بنیان و پیشرفت در فناوري اطالعات سبب شده است
تا تامین مالي جمعي در جهان و ایران ایجاد و توسعه یابد.
بررسي ادبیات موضوع این روش نشان ميدهد که مطالعات
پیرامون آن بیشتر با رویكرد اکتشافي و تجربي به بررسي
یكي از جنبههاي این روش پرداخته اند.
در ایران نیز تامین مالي جمعي به شكل امروزي و مبتني بر
وب تجربه ایي جدید ميباشد که در چند سال اخیر حدود
 11پلتفرم ایجاد شده اند که بعضي موفق و بعضي ناموفق
بوده اند.
اما از آنجا که روش تامین مالي جمعي مبتني بر مشارکت
مردم ميباشد و ارتباط تنگاتنگي با بینشها و رفتارهاي
اجتماعي دارد بنابراین نیاز است تا با استفاده از نظر مردم و
با رویكردي جامع ،شناخت درستي از این روشها و
کنشهاي مردم درباره آنها ایجاد شود .لذا در این تحقیق از
طریق مدلسازي جمعي و با استفاده از نظرات خبرگان،
ذینفعان و بازیگران این روش به استخراج عوامل موثر بر
تامین مالي جمعي در ایران در راستاي حمایت از شرکتهاي
نوپاي دانش
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