
 ) راهي جهت تامين مالي كارآفرينان بخش تعاونCrowdfundingتامين مالي جمعي (

0Fمهدي حسين نژاد

 ، ......1F2*، مصيب كرمي1

ا در كشورهاي توسعه يافته و است كه در ابتد تامين مالي مردم نهاد هاي جمعي، يكي از جديدترين روش تامين مالي 

كه بر اساس مشاركت باتوجه به ماهيت بخش تعاون . شده استدر برخي كشورهاي در حال توسعه به كار گرفته  سپس

گروهي نبا نهاده شده است، اين روش مي تواند، شيوه موفقي جهت تامين سرمايه مورد نياز كارآفرينان و طرح هاي 

تامين مالي امين سرمايه مورد نياز طرح ها بر مبناي دانش بنيان باشد. هدف از اين تحقيق ارائه الگويي مناسب جهت ت

هيات مديره و مديران صندوق ضمانت ( مي باشد. اين پژوهش با استفاده از روش دلفي و نظر سنجي از خبرگان جمعي

، انجام ، بانك توسعه تعاون و معاونت اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي)سرمايه گذاري تعاون

روش هاي  از الگوي تامين مالي جمعي كه بومي شده بخش تعاون بوده و تركيبياين پژوهش ديده است. در نتيجه گر

قرض و مشاركت در درآمد مي باشد، ارائه گرديده است. اين روش مي تواند سبب رشد كارآفريني و توسعه بخش تعاون 

 گردد.

 تعاونصندوق ضمانت، كارآفريني، تامين مالي جمعي،  كلمات كليدي:

  

                                                           
 mehre_hosin@yahoo.com . مديرعامل و عضو هيات مديره صندوق ضمانت سرمايه گذاری بخش تعاون. ۱
 

،  mosayeb.karami@ut.ac.irپست الكترونيكي: نويسنده مسئول پرديس ارس ،  ،تهراندانشگاه ، دولتيدانشجوي دكتري رشته مديريت .  ۲
 اعتبارسنجی و صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمايه گذاری تعاون.  مدير
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 مقدمه -1
در حقيقت تأمين منابع از طرق غير رسـمي از مجموعـه اي از افـراد و نهادهـاي      ،تأمين مالي از طريق جمع

گفته مي شود، اطالق مي گردد.اين نوع تأمين مالي از طريق سامانه هـاي   Crowd خاص كه در كل به آنها
صـورت مـي گيـرد. برنامـه هـاي تـأمين مـالي اصـوالً بـا مقاصـد            Platformواسطه اينترنتي تحت عنوان 

در خيرخواهانه ، سياسي،انسان دوستانه، تجاري و نهايتاً تأمين مالي پروژه هاي كار آفريني صورت مي گيرند. 
هاي اخير كراودفاندينگ در دنيا به عنوان يك روش جذب سرمايه به صـورت جـدي مـورد توجـه قـرار       سال

مجموعا  2013اند. تا جايي كه در سال  اندازي رسيده ها از اين طريق به مرحله راه اري ايدهگرفته است و بسي
 آوري شد. هاي مختلف جمع ميليارد دالر در دنيا از اين طريق براي كمپين 5٫1

2Fيكي از موفق ترين پلتفرم هاي تامين مالي كيك استارتر

ايـن    2014طبـق گـزارش عملكـرد سـال     است.  3
پروژه  22،252ميليون نفر در سرتاسر دنيا در اين سامانه اقدام به سرمايه گذاري  بر روي  3,3بر بالغ  ،پلتفرم

دالر به ازاي هر دقيقه گزارش شده  1000ميليون دالر يعني به عبارتي  500كرده اند و حجم معامالت آنها 
حجـم   1در نمـودار  .ناخته شده استاختراع برتر سال ش 25پروژه از اين تعداد پروژه جز  5به طوريكه  است

  سرمايه گذاري انجام شده در رشته هاي مختلف از قبيل، فيلم و موزيك، طراحي،... نشان داده شده است.

 

 kickstarterجمعي  : حجم سرمايه گذاري در موضوعات مختلف با استفاده از تامين مالي1نمودار 
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اندك افراد و تامين مالي مناسب در مـدل هـا و حـاالت     تامين مالي جمعي با هدف جمع آوري سرمايه هاي
 گوناگون انجام مي پذيرد كه عمده روش ها شامل پاداش، اهدا، قرض و مشاركت است.

در اين روش طرح با پيش فروش محصوالت و يا تعيين پاداش هـاي انگيزشـي ماننـد تخفيـف ويـژه       پاداش:
داشتن اولين محصوالت در معرض عموم قرار مي گيرد. سرمايه گذاران در صـورت تمايـل بـه برخـرداري از     

در تـامين  پاداش هاي تعيين شده اقدام به مشاركت در طرح مي نمايند. كيك استارتر از پلتفرم هاي موفـق  
) مطالعه برروي نمونه هاي آن انجام داده است (كلومبو 2015كلومبو و ديگران (مالي به روش پاداش است و 

 .)2015و ديگران ،

اهدا جهت امور خيره مورد استفاده قرار مي گيرد. طرح هايي كه نياز به كمك بالعوض دارند با مطـرح   اهدا:
ردند. چنانچه درخواست با اقبال مردم روبرو گردد تـامين مـالي   كردن شرايط و درخواست ها بارگزاري مي گ

آلتوف و ديگران به مطالعه رفتار اهدا كنندگان در روش تامين  انجام شده و وجوه به طرح اختصاص مي بابد.
) پرداختـه انـد.(آلتوف و   DonorsChoose.orgدر يكي از پلتفرم هـاي فعـال (   به روش اهدا مالي جمعي

 .)2015ديگران، 

عمليات قرض بر پايه وام با بهره مشخص است. در اين حالت كارآفرين طرح خـود را كـه غالبـا مـورد      قرض:
تاييد بانك ها قرار نگرفته معرفي و درخواست تامين مالي مي نمايد. اين روش به دليل ربوي بـودن و شـكل   

بيوليو و همكـاران  كشور نمي باشد. معامالت آن مغاير با احكام اسالمي بوده و بدين ساختار قابل استفاده در 
) در مطالعه خود اركان الزم جهت تامين مالي به روش اهدا را كامال تشـريح و الگـوي اجرايـي آن را    2015(

 ).2015(بيوليو و همكاران،تشريح نموده اند 

) طـي  2014در روش مشاركت سرمايه گذاران در سهام و منافع طرح شريك مي گردند. موليـك (  مشاركت:
ك مطالعه اكتشافي توسعه كارآفريني از طريق تامين مالي جمعي مشاركتي را بررسي نموده است. طي اين ي

مطالعه نشان داده شده است كه درصد بااليي از درخواست هاي تامين مالي مشاركتي با موفقت روبـرو نمـي   
و تـاثير آن بـر كـارآفريني و     ). با توجه به رشد روز افزون اين روش تامين مالي در دنيا2014باشد (موليك، 

خالقيت ضرورت مطالعه و ارائه الگويي مناسب و بومي شده از اين مدل محرز مـي باشـد. بـا تعريـف مسـاله      
الگوي مناسب جهت تامين مالي جمعي مردم نهاد و به هدف معرفي ابزاري براي كارآفرينان به بررسي الگـو  

 بومي شده مي پردازيم.

 

 



 پيشينه تحقيق -2
) طي يك مطالعه اكتشافي به بررسي توسعه كارآفريني از طريق تامين مالي جمعي پرداختـه  2014(موليك 

است. در اين تحقيق دو مدل مشاركت در سهام و پيش خريد محصول مورد تحقيق قـرار گرفتـه اسـت كـه     
در  نمايـد. بدين صورت كارآفرين مي تواند از طريق جمع تامين سرمايه مورد نياز براي طرح خـود را تـامين   

ان داده سهم زيادي از پروژه هايي كه درخواست تامين مالي از اين روش را داشته انـد  نتيجه اين تحقيق نش
درصـد   30 رفتن ازبه باال  پروژه ها موفق درصد از 10تنها به طور ميانگين موفق به جذب سرمايه نشده اند. 

در اين  .را تامين نمايندهدف خود  درصد از 50 ازتوانسته اند بيش  ٪3و تنها  ،گرديده اند تعيين شده هدف
تحقيق نشان داده است عواملي مانند ميزان سـرمايه گـذاري مـورد نيـاز طـرح، محـل جغرافيـايي، سـرمايه         

 اجتماعي و زمان ارائه پروژه در موفقيت تامين مالي تاثير معناداري دارد.

پژوهشي به بررسي پويايي رفتار حاميـان در تـامين مـالي جمعـي پرداختـه      ) در 2014( باياسكاپاسوامي و 
است. اين تحقيق در طرح هاي دو سال سايت كيك استارتر كه از موفـق تـرين پلتفـرم هـاي تـامين مـالي       

به طور تجربي بررسي ديناميك مـرتبط بـا عوامـل    جمعي در آمريكا مي باشد، صورت گرفته است. در نتيجه 
، نقش خانواده و دوستان در پـروژه هـاي حمايـت، تـأثيرات     به پلت فرماثرات جمعي توجه  مختلف، از جمله

 .تامين مالي پروژه اشاره گرديده استاجتماعي، و نقش به روز رساني پروژه در طول چرخه 

) در تحقيقي به بررسي سيگنال هاي كارآفرين كه سبب جذب سرمايه جمعي در مدل 2015آهلر و ديگران (
Equity Crowdfunding    پرداخته است. در اين تحقيق نشان داده است. در نتيجه اين تحقيق بـه تـاثير

در اين راستا آگراوال و ديگـران   سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري در تامين مالي جمعي تاكيد گرديده است.
 تاكيد نموده اند. جغرافيا، شبكه هاي اجتماعي، و زمان در تصميمات سرمايه گذاري) بر 2015(

يك چارچوب مفهومي بـراي درك تـامين مـالي مـردم     ") در مقاله اي تحت عنوان 2015بيوليو و همكاران (
به بررسي انواع مدل هاي تامين مالي جمعي اعم از اهدا، قـرض، مشـاركت و پـاداش پرداختـه      نهاد (جمعي)

عي تاكيد گرديده اسـت. ايـن مقالـه بـا     در اين مقاله به شناخت چارچوب هاي مختلف تامين مالي جم است.
هدف توضيح و تشريح حاالت ممكن جهت تامين مالي تهيه شده است و به توضيح ايـن مـدل هـا پرداختـه     

 شده است.

) به بررسي نقش سرمايه اجتماعي داخلي در مشاركت اوليه در تامين مالي جمعـي  2015كلومبو و ديگران (
 Kickstarter پروژه هايطرحي از   669يل اقتصاد سنجي يك نمونه تجزيه و تحل پرداختند. اين تحقيق با

 بوده و نشان مي دهد سرمايه اجتماعي داخلي تاثير معنادار مثبت در تـامين مـالي در روزهـاي اوليـه دارد.    

تامين مالي نهايي مي موفقيت  سبباوليه كمپين  در تامين سرمايهعالوه بر اين، اثر سرمايه اجتماعي داخلي 



مطالعات ديگري نيز در حوزه هاي مختلف و مرتبط با تـامين مـالي    .)2015(نقل از بيوليو و همكاران، گردد
 جمعي انجام گرفته است. جدول ذيل نشان دهنده مطالعات مختلف در اين حوزه است.

 : مطالعات انجام شده در خصوص تامين مالي جمعي1جدول

 مقاالت حوزه مطالعاتي

 ,Allison, Davis, Short, & Webb (2014) مالي جمعيميزان موفقيت تامين 
Belleflamme, Lambert, & 

 .Agrawal, Catalini, & Goldfarb (2011), Burtch et al رفتار مشاركت حاميان
(2013a), Burtch, 
Ghose, & Wattal (2014), Gerber et al. (2012), 
Kuppuswamy & 
Bayus (2013), Zhang & Liu (2012) 

طراحي مـدل و سـاختار تـامين مـالي     
 جمعي

Cumming & Johan (2013), Ordanini et al. (2011) 

 & ,Mutengezanwa, Gombarume, Njanike تاثيرات تامين مالي جمعي
Charikinya (2011) 

 Burtch, Ghose, & Wattal (2013b) حريم خصوصي در تامين مالي جمعي

 V.C Bains et al. (2014)تامين مالي 

 Braet et al. (2013), Ley & Weaven (2011) دوام و بقائ تامين مالي جمعي

 

 متدولوزي و مراحل انجام تحقيق: -3
اين تحقيق با هدف ارائه الگويي بومي شده از تامين مالي جمعي در بخش تعاون انجام گرديده است. 

سنجي از خبرگان ميداني است. در اين تحقيق ابتدا  لذا تحقيق از نوع كاربردي و با توجه به مصاحبه و نظر
با استفاده  روش هاي متداول تامين مالي جمعي در ساير كشور ها مطالعه گرديده و با شناسايي اركان مدل

 جهت توان شيوه اي مي را دلفي به ارائه الگويي مناسب براي بخش تعاون پرداخته شده است. از مدل دلفي

 به دهد مي اجازه افراد گروه، به فرايند، اين كه طوري به دانست، گروهي ارتباطفرايند  يك ساختاردهي



3Fفاول پيشنهادي مدل با الگو گيري از تحقيقاين كنند  راحل پيچيده مشكل يك  مؤثرتري گونة

به پياده 4
 ).4F5 ،2002ون و تروف(دلينست پرداخته استسازي روش دلفي 

 تشكيل تيم اجرا و نظارت بر انجام دلفي .1
 گزينش يك يا چند پنل جهت شركت در فعاليت ها .2
 براي دور اول سواالت مصاحبهفعاليتهاي تنظيم  .3
 از ديد نوشتاري  سواالتبررسي  .4
 ارسال نخستين پرسش نامه به اعضاء  .5
 هاي رسيده در دور نخست واكاوي پاسخ .6
 آماده كردن پرسش نامه دور دوم  .7
 ارسال پرسش نامه دور دوم براي اعضاء  .8
 هاي رسيده در دور دوم  واكاوي پاسخ .9

 آماده سازي گزارش توسط تيم پردازشگر .10
 انجام گرفته است. 2اين مدل طي مراحل نشان داده شده در شكل 

 

 : مراحل انجام تحقيق2شكل 

 

 
                                                           
٤Fawle 
٥Linstone&Turoff 

 مرحله اول

 تشکيل تيم اجرای فرآيند دلفی•
 انتخاب خبرگان در بخش تعاون•

 مرحله دوم

 مطالعه پلتفرم های موفق•
 مصاحبه با خبرگان•

 مرحله سوم

 جمع بندی نظرات خبرگان•
 ارائه الگوی اوليه•

مرحله 
 چهارم

 نتيجه گيری•
 ارائه الگوی نهايی•



 جمع بندي و تجزيه و تحليل: -4
مرحله اول: تيم اجرا و نظارت بر فرآيند انجام دلفي متشكل از مديران و كارشناسان صندوق ضمانت سرمايه 

صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون در راستاي رسالت سازماني حمايت از طرح هاي گذاري تعاون تشكيل گرديد. 

تيم اجرايي در اين سازمان تشكيل  ست. بنابرايندانش بنيان و نوآورانه را از اهداف مهم استراتژيك خود قرار داده ا

 گرديد.

در حال حاضر سايت هاي موفق كراودفاندينگ متعددي براي تامين منابع مالي كارآفرينان و استارت آپ ها مرحله دوم: 

ارت وجود دارند كه تاكنون براي استارت آپ هاي زيادي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي جذب سرمايه كرده اند. است

آپ هايي كه با جذب سرمايه از همين طريق از يك ايده ي اوليه به كسب و كاري موفق تبديل شده اند تعدادي از 

 و ... Indiegogo ،Kickstarter ، Crowdfunder،Rockethubمعروف ترين اين سايت ها عبارتند از: 

الگوي انجام تامين مالي  نشان داده شده است،  3كه در شكل  در اين مرحله با مطالعه پلتفرم هاي موفق جهاني

هيات مديره و مديران صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، استجراج گرديده و طي مصاحبه با خبرگان كه متشكل از 

بانك توسعه تعاون و معاونت اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي بوده اند، اركان الگو مورد نقد و 

 ي متناسب با فضاي كسب و كار كشور و بخش تعاون قرار گرفت.بررس



 

 : پلتفرم هاي موفق جهاني3شكل

مرحله سوم: نظرات خبرگان جمع بندي گرديده و طي يك الگوي اوليه ارائه گرديد. پس از بررسي الگوي اوليه و اصالح 

 نهايي ارائه گرديد. مواردي از آن، تيم اجرايي اصالحات مورد نظر خبرگان را اصالح و الگويي

 مرحله چهارم: ارائه الگو پيشنهادي

با جمع بندي نظرات خبرگان طي فرآيند دلفي و تحليل فضاي كشور الگويي متفاوت با مدل هاي بيان شده در 

پيش بيني كرودفاندينگ ارائه گرديد. در اين الگو تضمين اصل سرمايه مردمي جهت اعتباربخشي و ايجاد اطمينان 

. همچنين تفاوت عمده ديگر در پذيرش طرح هاست كه در پلتفرم هاي بين المللي عموما افراد مي توانند  استگرديده 

به بارگذاري طرح مبادرت ورزند اما طي اين الگو درخواست ها به صندوق ضمانت تحويل داده شده و در صورت تاييد و 

هبرداري را تا حد زيادي پوشش مي دهد. از ديگر اعتبارسنجي مناسب تامين مالي مي گردد. اين فرآيند ريسك كال

ويژگي هاي اين الگو استفاده از عقود اسالمي به ويژه مشاركت است كي طي قرارداد بين كارآفرين و سرمايه گذاران به 

مي توانند جهت تامين مالي به صندوق ضمانت كه يك و تعاوني ها كارآفرينان صورت الكترونيكي انعقاد مي گردد. 

مان موفق در صنعت تضمين مي باشد، مراجعه نموده تا با ايجاد زمينه ي تامين مالي جمعي به عنوان رابط ميان ساز



تامين كنندگان و كارآفرينان باشد. ارزيابي طرح ها در اين صندوق انجام شده و در صورت تائيد به شركت هاي 

تعيين شده كه تحت نظارت جوه در حساب معرفي مي شوند. در نهايت جمع آوري و Crowdfundingاجراكننده 

صورت مي گيرد.  برداشت توسط كارآفرينو بر اساس پيشرفت طرح به صورت مرحله اي انجام گرديده  صندوق است

 نمايش داده شده است.  4اين فرآيند در شكل

شروع كار با ورود 
كارآفرين

ارائه طرح كارآفرين 
جهت تامين مالي به 

صندوق
ارزيابي طرح كارآفرين

رد طرح

معرفي به شركت اجرا كننده 
Crowdfunding

قبول طرح

جمع آوري وجوه در حساب 
تعيين شده

پرداخت مرحله اي متناسب 
با پروژه به كارآفرين اجراي پروژه پرداخت اصل و سود به تامين 

كنندگان

ارزيابي خسارت توسط 
صندوق

پرداخت اصل سرمايه به 
مردم

سود

زيان

 : الگو تامين مالي جمعي بخش تعاون4شكل

 

 نتيجه گيري:

در اين تحقيق با بررسي مدل هاي تامين مالي جمعي و روش دلفي، الگويي بومي شـده از تـامين مـالي جمعـي بـراي      
با شرايط كنوني محيط حاكم بر كسب و كار در كشور نيازمند ايجـاد  فضاي كسب و كار كشور ايران ارائه گرديده است. 

ن الگو اصل سرمايه مردمي جهت اعتباربخشـي و ايجـاد   در اياطمينان و اعتماد جهت سرمايه گذاري است. بدين دليل 
. همچنين تفاوت عمده ديگر در پذيرش طرح هاست كه در پلتفرم هاي بين المللي عموما تضمين گرديده استاطمينان 

 صـندوق ضـمانت  سـازماني ماننـد   افراد مي توانند  به بارگذاري طرح مبادرت ورزند اما طي اين الگو درخواست هـا بـه   



تحويل داده شده و در صورت تاييد و اعتبارسنجي مناسب تـامين مـالي مـي گـردد. ايـن فرآينـد        گذاري تعاون سرمايه
داده و صندوق ضمانت با بررسي كه انجـام داده اسـت مـي توانـد سـرمايه      ريسك كالهبرداري را تا حد زيادي پوشش 

ز عقود اسالمي به ويژه مشاركت است كي طـي  . از ديگر ويژگي هاي اين الگو استفاده اگذاري مردمي را تضمين نمايد
بدين صورت مدل قرض در تامين مـالي  قرارداد بين كارآفرين و سرمايه گذاران به صورت الكترونيكي انعقاد مي گردد. 

جمعي بر اساس قوانين معامالت اسالمي پوشش داده مي شود. اين الگو با استفاده از قرارداد هاي اسالمي و نيز تضمين 
 نند جهت تمامي مدل هاي تامين مالي مورد استفاده قرار گيرد.مي توا
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