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 چکیده

کشتت ر را های بسیار مهم و حیاتی زنان کارآفرین است که حدود نیمی از جمعیتتت تأمین منابع مالی یکی از دغدغه

روشی جدید برای کارآفرینان با هدف تأمین مالی، ت سعه  به عن انعی تأمین مالی جمهمین راستا،  دردهند. تشکیل می

 برنتتدهع امتتل پیش تحلیتتلپژوهش حاضر با هدف لذا . ه است مطرح شدهای کارآفرینانه ها و طرحسازی ایدهو تجاری

و از نتت   کیفتتی  پتتژوهش،رویکتترد انجتتاش شتتد.  در استان کرمانشاه ح زه کشاورزی کارآفرین زنانلی جمعی تأمین ما

استان کرمانشتتاه بتته همتتراه  ح زه کشاورزی از زنان کارآفریننفر  21 مطالعه ب د. جامعه م رد تجزیه و تحلیل مضم ن

هتتا از طریتت  دادهب دنتتد.  و تتتأمین متتالیدانش و تجربتته در حتت زه کتتارآفرینی، کشتتاورزی  صاحب متخصصان کلیدی 

تتتا دستتتیابی  گل له برفی هدفمند از ن   گیرینم نه هایبا روش ساختارمندمهینمصاحبه های میدانی و بردارییادداشت 

برنتتده تتتأمین متتالی جمعتتی زنتتان ها نشتتان داد ع امتتل پیشیافتهتجزیه و تحلیل ری شد. گردآو ،هابه اشبا  نظری داده

برنتتده از: ع امل پیشمضم ن اصلی است که عبارتند  3و مضم ن فرعی  7مفه ش،  23شامل  ح زه کشاورزی کارآفرین

شامل ع امتتل ) محیطی برندهپیش ع امل ،(گذارانسرمایهزنان کارآفرین و  / پذیرانسرمایهشامل ع امل مرتبط با ) فردی

برنتتده متترتبط بتتا شامل ع امتتل پیش)ده ساختاری برنو ع امل پیش ،(اقتصادی و قان نیاجتماعی،  -برنده فرهنگیپیش

تعتتداد  شتتددر نهایتتت، پیشتتنهاد کتته دارای تعامتتل مت ابتتل بتتا یکتتدیگر هستتتند. ، (ناورانهپلتفرش تأمین مالی جمعی و ف

هتتای دورهفراینتتد تتتأمین متتالی جمعتتی افتتزایش یافتتته و  اجتترای تأیید مراجع ذیصالح به عن ان بستر های م ردپلتفرش

برگتتزار لی جمعی تأمین مادر خص ص ح زه کشاورزی  گذاران بال  ه و بالفعلو سرمایهزنان کارآفرین  برای تخصصی

 گردد.
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 مقدمه

مفه ش گردآوری سرمایه ت ستتط گروهتتی از افتتراد 

ای نیست تح   یک هدف مشترک، م ض   تازهبرای 

های متفتتاوص صتت رص و در ادوار مختلتتب بتته شتتی ه

در ستته  (1396)افشارپ ر و همکتتاران،  رفته است گ می

هتتا و هزار سال پیش از میالد تتتا زمتتان پیتتدایش بانک

هتتای وروتمنتتد و خان ادهدیگتتر مسسستتاص متتالی، 

دادند و آنها پتت ل را فرمانروایان به افراد جامعه واش می

 کردنتتدکتتار ستترمایه می انتتدازی کستتب وبتترای راه

(Borrero-Domínguez et al., 2020 .) تتتأمین متتالی

های کارآفرینانه هم اره یکی از م انع برای ت سعه ایده

 ده کتتار بتت  بزرگ برای کارآفرینان و صاحبان کستتب و

است و جذب سرمایه، به ویژه از منابع بیرونتتی بتترای 

زاده و همکتتاران، ن تتی) کارآفرینان دشتت ار استتت همه 

یکتتی از  1الی جمعتتیتأمین متت در همین راستا، (. 1398

های کارآفرینانتته مین مالی طرحهای تأرین روشتن ین

کارآفرینتتان های ایتتده سازیت سعه و تجاریبه منظ ر 

اغلب  .(1398)سلطانی و شاوردی،  گرددمحس ب می

کارآفرینان در مراحل اولیه فعالیت خ د بتتا مشتتکالتی 

در رابطتته بتتا جتتذب ستترمایه م اجتته هستتتند، زیتترا 

های هرا در متت رد ایتتدگذاران بتتال  ه ت انند سرمایهنمی

خ د مت اعد سازند. آنچه که تأمین متتالی جمعتتی را از 

سازد، استفاده از های تأمین مالی متمایز میسایر روش

جمعیتتتت انبتتت هی از افتتتراد عتتتادی بتتته جتتتای 

ای در بازارهتتای متتالی استتت. کنندگان حرفتتهمشارکت 

ی های تأمین متتالهمچنین بخش قابل ت جهی از پروژه

 شتت ندانجتتاش می دوستتتانه نتت   هتتایزها انگیجمعی بتت 

(Borrero-Domínguez et al., 2020.)  از آنجتتا کتته

کتتارگیری منتتابع شخصتتی بتته ه به معنتتای بتت مشارکت 

ت با منظ ر سهم شدن در اقدامی جمعی است، مشارک 

تتتأمین متتالی  های ن ینروشدیگران به عن ان یکی از 

 (.1399)محمدی و همکاران، ش د معرفی می

 
1. Crowdfunding 

های اخیتتر، رشتتد قابتتل ی در ستتالالی جمعتت تتتأمین متت 

ت جهی در اکثر ن اط جهان داشته، به نح ی کتته گفتتته 

شتت د بتته منبعتتی جتتایگزین بتترای تتتأمین طیتتب می

تبتتدیل کارهتتا  هتتا و کستتب وای از ان ا  طرحگسترده

کتته  با وج د این. (Agrawal et al., 2015) شده است 

ها نفر از ر ت سط میلی نبیش از یک میلیارد دال تاکن ن

هتتای تتتأمین متتالی جمعتتی در کننتتدگان پروژهت حمای

سرتاسر دنیا گردآوری شده و بستتیاری از کشتت رها از 

جمله امریکا، تأمین مالی از طری  ایتتن روش را بتترای 

 سب واندازی ک گردآوری منابع مالی الزش به منظ ر راه

کمبتت د دهنتتد، کارهای جدید متت رد تشتت ی  قتترار می

م رد ابعاد مختلتتب ایتتن   جهی درقابل ت نظریدانش 

از میتتان (. Burtch et al., 2013) پدیتتده وجتت د دارد

های اندکی که در رابطه با تأمین مالی جمعتتی پژوهش

در جهان ص رص گرفته، دانش بسیار انتتدکی در متت رد 

کتتار  کارآفرینان و صاحبان کستتب وبرنده ع امل پیش

دارد.  در استفاده از این روش برای تأمین مالی وجتت د

یتتن نکتتته با نگاهی به اک سیستم تأمین مالی جمعتتی، ا

ش د که سه ذینفع کلیتتدی اصتتلی در ایتتن مشخص می

شتتبکه  د حضتت ر دارنتتد کتته شتتامل کارآفرینتتان،فراینتت 

ش تتتأمین و پلتفرکنندگان سرمایه گذاران یا تأمینسرمایه

پذیران و میتتان ستترمایه کتته واستتط_ متتالی جمعتتی

 (.Scholz, 2015)هستند  _باشندمیگذاران سرمایه

روزافزون عرضه نیتتروی کتتار رشد از س ی دیگر، 

ت جتته نتترک بیکتتاری  های اخیر، به رشد قابلطی سال

ویژه در میان ج انان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر به

ج یتتای کتتار با گروه عظیمتتی از زنتتان  امروزه شده و

، بتتدون واضح است دستیابی به ت ستتعهم. روبرو هستی

های اجتمتتاعی و در عرصتتهت فعتتال زنتتان مشتتارک 

باشد و تجارب جهانی نشتتان پذیر نمیاقتصادی امکان

های کتتارآفرینی، دهد به منظ ر م ف یتتت در برنامتتهمی

هتتای مشتتارکت و ت انمندستتازی زنتتان بتترای بایتتد راه

 ,Itohara and Hoque) گرددحض ر در جامعه ت  یت 
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تصادی و زنان ن ش مهمی در بهب د وضعیت اق(. 2008

کنند و ه یتتت دادن و یفا میت سعه اشتغال در جامعه ا

استتت الل بخشتتیدن بتته آنتتان و فتتراهم کتتردن زمینتته 

مشتتارکت فعتتال آنهتتا در امتت ر مختلتتب اقتصتتادی و 

هتتای کتتارآفرینی، بتته عنتت ان فعالیت  ویژهبتته ،اجتماعی

عامل مهمی در انگیزش بیشتتتر ایتتن نیتتروی عظتتیم در 

علیخانی دادوکالیتتی، )  دشهای ت لید مطرح میچرخه

هتتا بسیاری از دولت یافته در کش رهای ت سعه(. 1393

های مناستتب و بتتا اند با اتخاذ تدابیر و سیاست ت انسته

هتتای جامعتته انمندی از نیروی کار فعتتال بتتر بحربهره

خ د فائ  آیند و در مسیر ت سعه م ف  شتت ند. امتتا در 

م انتتع ا بتت  ، زنتتانت سعهبسیاری از کش رهای در حال 

نان در رو هستند که مانع م ف یت آبهمتعدد و جدی رو

آوار محیطی گ یای ایتتن  ش د.های اقتصادی میفعالیت 

های کاری برابر واقعیت است که ع املی مانند فرصت 

ها، هتتای دولتتتی، سیاستتت ی زنتتان و متتردان، کمکبرا

ت اند به ص رص مثبت یتتا راهبردها و ق انین دولتی می

)هاشمی و  ند کارآفرینی زنان تأویر بگذاردایمنفی در فر

 (.1389، زادپ رامین

بستتیار  ن تتش از ت اننمی مطالب بیان شده، بر پایه

 بتته وایران  کش رت سعه پایدار  در زنان کارآفرین مهم

با پتانسیل باالی کشاورزی که استان کرمانشاه  در ویژه

به عن ان یکی از مح رهای ت سعه این استتتان نیتتز در 

)ستتند آمتتایش استتتان  برنامه ششم ت سعه آن بیان شده

بتتا  کرمانشتتاه استتتان .غافتتل شتتد (،1395کرمانشتتاه، 

 متترز کیل مترهتتا ب دن دارا با جمعیت دو میلی ن نفر و

تع کشتتت ر بتتتا مشتتتترک   م قعیتتتت  نیتتتز و راقتتتتت

های مزیت  دارای کش ر، غرب مرکزیت  کت ژیت راتت است

و  بستتیاری در حتت زه کشتتاورزی و صتتنایع تبتتدیلی

 و اشتتتغال بتته ،تتتدبیر کمتتترین بتتا کتتهتکمیلی استتت 

 لتتزوش امتتر همتتین. استتت  نشتتده منجتتر گذاریسرمایه

زنتتان  برنتتده تتتأمین متتالی جمعتتیع امل پیش واکاوی

، با هدف در استان کرمانشاه ح زه کشاورزی کارآفرین

های اقتصادی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت 

 ر را تشتتکیل نیمتتی از جمعیتتت کشتت  حتتدود کتته آنها

 .دهتتدمی نشتتان (1395)مرکتتز آمتتار ایتتران،  هنتتددمی

های ورود م فتت  زنتتان بتته عرصتته بنتتابراین، الزمتته

تتتأمین متتالی قیتت  د شناستتاییکارآفرینی در گتتاش اول، 

بنتتدی سپس اول یت برنده ع امل پیش در قالب  جمعی

آنها به جهت ارائتته راهکارهتتای عملیتتاتی در راستتتای 

رنده است که در این پتتژوهش بتته بت  یت ع امل پیش

لذا س ال اصلی پژوهش حاضر آن پرداخته شده است. 

برنتتده تتتأمین متتالی تتترین ع امتتل پیشمهم این است:

در استتتان حتت زه کشتتاورزی جمعتتی زنتتان کتتارآفرین 

 ؟ اردی است کرمانشاه شامل چه م

 

 و پیشینه پژوهش  مباني نظری

نی مبانی نظری با تمرکز بر کتتارآفری این بخشدر 

ند تأمین متتالی جمعتتی و زنان، تأمین مالی جمعی، فرای

 ش د.انجاش می پیشینه پژوهش

هتتای ترین مستتائل دولت یکی از مهم: کارآفرينی زنان

مشتتارکت زنتتان در . باشتتدجهان، کتتارآفرینی زنتتان می

شتتان در هتتای مختلتتب کتتارآفرینی و م ف یت فعالیت 

ی، های مختلب اجتمتتاعکار، آنها را در عرصه کسب و

ایتتن ز طرفتتی، کنتتد. ااقتصادی و فرهنگی قدرتمند می

ستتبب ایجتتاد ستت د نتته تنهتتا  ،م ف یت در ج امتتع نیتتز

 گتتردداقتصادی، بلکه منتتافع اجتمتتاعی و فرهنگتتی می

(Tur-Porcar et al., 2018.) ِختتالق،  بنتتابراین زنتتان

ن آور و مبتکر به عنتت ان کارآفرینتتان، منشتتأ تحتت الص 

در ت لیتتدی و ختتدماتی  های صتتنعتی،بزرگ در زمینتته

بتترای ت ستتعه ستتهم زنتتان در . اندعرصه جهانی شتتده

اقتصاد ملی و بتترای م ابلتته بتتا بحتتران بیکتتاری زنتتان، 

ضروری است شرایط الزش برای کارآفرینی آنهتتا محیتتا 

هرچنتتد در ایتتن راه، . (Ahlers et al., 2015)شتت د 

کتتار  در کسب ومشکالص اولیه بر سر راه ت فی  زنان 

هتتا و م انتتع ، امتتا هنتت ز چالشبرداشتتته شتتدهاز میان 
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بستتیار استتت، بنتتابراین دولتتت  اروی زنان کارآفرینفر

های ها و برنامتتهسیاست  با ایفای ن ش تسهیلگری، باید

در راستای بسط روحیه و رفتتتار کارآفرینانتته،  را عملی

زنتتان کتتارآفرین، تر برای فعالیتتت ایجاد فضای مناسب 

بی آنهتتا بتته یایل دستتتو تستته ستتازیشبکهم انتتع، رفع 

در کشتت رهای  .و اجرا نمایتتد تدوینبازارهای جهانی 

ای سهم خ یش را از مشتتاغل حرفتته، زنان یافتهت سعه

امتتا تح تت  ایتتن  ،انتتددر سطح وستتیعی گستتترش داده

م ض   در کش رهای در حال ت سعه مانند ایتتران، راه 

عن ان ن شتتی اشتتتغال بتته امتتروزهدرازی در پیش دارد. 

نان اضتتافه شتتده استتت، های سنتی زبه ن ش جدید که

 استتت الل متتالی بیشتتتر و کستتب  وجب عزص نفس م  

زنتتان در طتت ل شتت د. تر میحمایت اجتماعی گستتترده

هایی که خان اده یتتک واحتتد اقتصتتادی تاریخ در دوره

داری، در امتت ر شتتد، بتته غیتتر از خانتتهمحستت ب می

داری و صنایع دستی دوشادوش متتردان کشاورزی، گله

با ت جه به میالدی، در قرن هجدهم . کردندمیالیت فع

امکان تحصیالص عم می، اشتتتغال زنتتان در ختتار  از 

(. 1391حیدری ستتاربان، ) خانه رشد بیشتری پیدا کرد

آختترین سرشتتماری در در کش ر متتا در  ،ن حالعیدر 

درصتتد  86/ 3درصد زنان در م ابتتل  13/ 7، 1395سال 

  دند )مرکتتز آمتتارن در کل کش ر مشغ ل به کار بمردا

اشتغال زنان  ،بنابراین در اکثریت جامعه (.1395ایران، 

 هایستترمایهزنتتان بتته عنتت ان نیمتتی از . محدود استتت 

کتته م ضتت   و هتتدف  انسانی جامعه، عتتالوه بتتر ایتتن

ت سعه هستند، عامل مسوری در پیشبرد اهداف ت ستتعه 

زنان به بسیاری از این در حالی است که  .باشندمینیز 

ای اجتمتتاعی، عتتدش هتت آشتتنایی بتتا مهارصعتتدش دلیتتل 

و نیتتز بتتا از  ترکیفیت زندگی پتتاییندسترسی به منابع، 

دست دادن شبکه روابط و با گستتتردگی افتتراد تحتتت 

های اجتمتتاعی و در معرض انتت ا  آستتیب  ،ل خ دتکفّ

 (.Butticè et al., 2018)روانی قرار دارند 

 هتتدفکارهتتا،  کستتب و کلیتتهدر : تأمین مالی جمعی

های حیاتی، اصلی اقداماص مدیریت مالی، کنترل بخش

کتتار و امیتتد بتته پیشتترفت  کنتتترل عملکتترد کستتب و

های اصتتلی کتته نیتتاز بتته یکی از بخش .عملکرد است 

هتتا و کنتتترل و متتدیریت صتتحیح دارد، بختتش دارایی

کسب . (1399اسکندرنژاد و همکاران، ها است )بدهی

ی را عرضتته متختتدکارها برای آنکه بت انند کتتاال یتتا  و

کنند، ابتتتدا بتته پتت ل و ستترمایه نیازمندنتتد تتتا بت اننتتد 

های م ردنیاز خ د را بخرند و هزینتته عملیتتاص دارایی

(. 1399متترادی و همکتتاران، ) مرب طتته را بپردازنتتد

و  مشخص کردن منابع مالی بال  ه برای تأمین ستترمایه

های مالی مناسب از ع امتتل اصتتلی رشتتد و تهیه برنامه

نح ه تأمین  د.آیکار به شمار می کسب وک ی یشرفت پ

مالی برحسب شرایط اختصاصی و یتتا محتتیط فعالیتتت 

کارهتتا، متفتتاوص و در برختتی متت ارد بتتا  کستتب و

 های جدی و مشکالص فراوانی همراه است محدودیت 

گیتتری از در چنین شتترایطی، بهره (.1399نیا، بهبهانی)

ا رهتت کا های مدیریت مالی در تأمین مالی کسب وشی ه

بیش از پیش ضرورص دارد. تهیه راهبردهتتای مناستتب 

کارها، ت ان کارآفرینان را در  برای تأمین مالی کسب و

در ستتال کنتتد. داف راهبردی ت  یتتت میدستیابی به اه

بار بتته های کارآفرینانه برای نخستینت جه طرح 2006

روش تأمین مالی جمعی، به عنتت ان ابتتزاری ارزشتتمند 

دلیتتل  (.Hemer, 2011) شد لب ج برای جذب سرمایه

ظهتت ر و گستتترش تتتأمین متتالی جمعتتی بتته شتتکل 

تتت ان در قالب تأمین ستترمایه متتالی را مییافته سازمان

در جهتتان دانستتت. بتته علتتت  2008بحران مالی سال 

ها به واش دادن، کارآفرینتتان شتترو  بتته تمایل کم بانک

های دیگری برای جذب سرمایه کردنتتد. جستج ی راه

ن گذاراصنعتگران، کارآفرینتتان و ستترمایهه ک  مشکالتی

ی سنتی که ت ستتط راگذخرد داشتند، منجر شد سرمایه

گرفتتت، بتته شتتکل تتتأمین دوستان و فامیل ص رص می
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و  1هتتای اینتتدیگ گ  مالی جمعی بسط پیدا کنتتد. وبگاه

های واسط تأمین مالی جمعی به عن ان سایت  2استارتر

دند. اندازی شهرا 2009و  2008های به ترتیب در سال

مختلفتتی نظیتتر  هایهتتا پتتذیرای م ضتت  ایتتن وبگاه

های کارآفرینانه ب دند و ت انستند خأل تأمین متتالی ایده

زرنتتدی و ) ن پا را در مراحل اولیه پرکننتتدهای شرکت 

 (.1394همکاران، 

تر بتتا تأمین مالی جمعی ریشه در مفهتت می وستتیع

اده از ت ان دارد که به معنای استف 3سپاری«عن ان »جمع

، بازخ ردهتتا و هاهدستتتیابی بتته ایتتدجمعتتی بتترای 

هایی مرتبط با یک هایی به منظ ر ت سعه فعالیت حلراه

اصتتتطالح  (.Bayus, 2013) کتتتار استتتت  کستتتب و

و متتارک  4بار ت سط جب هتتاوسپاری برای اولینجمع

در ژوئن ستتال  6ای در نشریه وایرددر م اله 5رابینس ن

ب رستتمی کتته هتتاو از معرفتتی شتتد. تعریتت  2006

ستتپاری برون :ارائتته کتترد عبتتارص بتت د ازسپاری جمع

های پیمانکاران و کارمندان ستتازمان و شتترکت فعالیت 

ممتتتاز و ) به عم ش متتردش از طریتت  فراختت ان عمتت می

ستتپاری بتته طتت ر خالصتته بتته جمع (.1398همکاران، 

عنای استفاده از ظرفیت انبتت ه جامعتته بتترای پیشتتبرد م

بتته  7ست. این واژه از دو کلمتته کتتراداهداف سازمان ا

بتتته معنتتتای  8س رستتتین معنتتتای اجتمتتتا  و اوص

ستتپاری، ستتپاری استتت. زیرستتاخت اصتتلی جمعبرون

فراخ ان عم می استتت کتته در گذشتتته بتتا استتتفاده از 

از  شتتد و امتتروزهمحافل عم می و مساب اص انجاش می

شتت د طری  فراختت ان عمتت می در اینترنتتت انجتتاش می

 (.1397همکاران،  حاجی اصغری و)
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 وتعاریب متفاوتی برای تأمین مالی جمعی ارائه شتتده 

مانند هر صنعت ن ظهتت ر دیگتتر، مفهتت ش تتتأمین متتالی 

  جمعتتی در حتتال تغییتتر متتداوش و تکامتتل استتت 

(Mollick, 2014 .) تتتأمین متتالی جمعتتی را  ووربتتراک

کند که یک وجه آن درخ استتت و فرایندی تعریب می

یگر آن ارزشتتی استتت کتته دریافت پ ل است و وجه د

از شتتان اجتما  در قبتتال انتظتتاراص متتادی یتتا غیرمادی

 (.Voorbraak, 2011) دکنتت ایجتتاد میگذاری، ستترمایه

پذیران تأمین مالی جمعی ابزاری است کتته بتته ستترمایه

دهتتد، منتتابع متتالی را از افتتراد عتتادی و امکتتان می

گذاری انتتدکی در قبتتال شهروندان که قادرنتتد ستترمایه

ملمتت و و نتتاملم و انجتتاش دهنتتد، گتتردآوری منافع 

تتتأمین ( 2014) 9مالیتتک .( ,.2020Jeong et al) نمایند

هتتای فتتردی و گروهتتی عن ان تالشمالی جمعی را به

 منتتابع الزش بتترای کستتب ومنظ ر تأمین کارآفرینان، به

کارهای خ د بتتا استتتفاده از مشتتارکت نستتبتا  ک چتتک 

رد کتته از اینترنتتت گروه نسبتا  بزرگی از افراد تعریب ک 

کننتتد الی استتتاندارد، استتتفاده میهای متت بدون واستتطه

(Kaleem Khan et al., 2017.) 

تأمین مالی جمعی سه مدل اصلی دارد که عبارتند 

بتتر پتتاداش، و متتدل از مدل مبتنی بر سهاش، مدل مبتنی 

مدل مبتنی بر خیریه شباهت زیادی به  مبتنی بر خیریه.

ز تاریخ ایران استتت، دارد. در آیین گلریزان که بخشی ا

 لیت اجتماعی افراد دل، تأمین مالی بر مبنای مسئاین م

در (. 1397گیرد )حاجی اصغری و همکاران، شکل می

کتتار و  اندازی کستتب ومدل مبتنی بر سهاش، پس از راه

گذاران ختترد بتتر استتاو تأستتیس شتترکت، ستترمایه

هایت ش ند و در ناند سهامدار میای که گذاشتهسرمایه

گذاران بعتتد از هدر متتدل مبتنتتی بتتر پتتاداش، ستترمای

انتتتدازی فعالیتتتت کارآفرینانتتته، از محصتتت الص راه

منتفتتع  کتتار )کاالها/خدماص( یا امتیازهای آن کستتب و

در کنار این سه متتدل  (.Jeong et al., 2020) ش ندمی
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اصلی، مدل تأمین مالی جمعی مبتنی بتتر دریافتتت واش 

کنندگان، مبالغ آن، مشارکت  نیز وج د دارد که براساو

پذیر به ص رص بدهی )واش( در اختیار ستترمایه خ د را

بتترداری، بازپرداختتت ت ستتط قرار داده و پتتس از بهره

شتت د کتته ایتتن متتدل بتته دلیتتل پذیر انجتتاش میستترمایه

پیچیدگی محاسباص مالی، روش پرطرفداری محس ب 

در پتتژوهش حاضتتر، (. Bofondi, 2017گتتردد )نمی

 است. مدل مبتنی بر سهاش ب ده تمرکز بر

در مدل  أمین مالی جمعیت: فرايند تأمین مالی جمعی

که فراینتتد تتتأمین سه ذینفع کلیدی دارد  مبتنی بر سهاش

نمایتتد. ایتتن ذینفعتتان عبارتنتتد از: سرمایه را تسهیل می

کارآفرین یا صتتاحب ایتتده، واستتطه یتتا پلتفتترش تتتأمین 

فراینتتد  گان(.کنندگذاران )مشتتارکت ستترمایه سرمایه و

این ص رص است که ابتدا کتتارآفرین، تأمین سرمایه به 

ای اختصاصتتی در ایده م رد نظتتر ختت د را در صتتفحه

کنتتد ش د، تشتتریح میوبگاه واسط که پلتفرش نامیده می

و بتته عبتتارص دیگتتر یتتک کمپتتین بتترای ایتتده ختت د 

نماید. الزش به ذکر است که پلتفرش، بایتتد اندازی میراه

کرده و  های دقی  مالی و فراب رو را طیدست رالعمل

م رد تأیید قتترار گرفتتته باشتتد. معرفتتی پتتروژه شتتامل 

اطالعتتاص گ نتتاگ نی استتت کتته کتته بخشتتی از آن در 

گیرد و بخش دیگتتر کتته دسترو پلتفرش واسط قرار می

بندی کمتری استتت، در معتترض دارای اطالعاص طب ه

 و د. اطالعاتی نظیر مدل کستتب شعم ش قرار داده می

اطالعتتاص اقتصتتادی پتتروژه بایتتد در  کتتار و همچنتتین

های آزماییاختیار پلتفرش قرار گیتترد تتتا بت انتتد راستتتی

م ردنظر را در م رد پروژه انجتتاش دهتتد. حتتتی برختتی 

های مشاورهها در ص رص لزوش، به صاحبان ایده پلتفرش

 (.1394زرنتتدی و همکتتاران، ) دهنتتدالزش را نیتتز می

ه، میتتزان هتتای پتتروژویژگیاطالعاتی شتتامل ت ضتتیح 

اندازی، مدل فعالیت پلتفتترش، سرمایه م ردنیاز برای راه

هتتای پیشتتنهادی بتترای محتتل انجتتاش پتتروژه، ارزش

کنندگان، مدص زمان تأمین سرمایه و همچنین مشارکت 

نح ه حمایت مالی از جملتته متت اردی هستتتند کتته در 

گیرند. پلتفرش واسط پتتس دسترو عم ش مردش قرار می

ژه را بتتر روی وبگتتاه ختت د و در یید، کمپین پتترواز تأ

دهد. از این به بعد، کارآفرین یا معرض عم ش قرار می

در مدص زمان تعیین شتتده، و بتتر استتاو صاحب ایده 

های اجتمتتاعی مدل کاری سایت واسط، با کمک شبکه

های م ج د در پلتفرش مانند انتشتتار فتتیلم و زیرساخت 

 انتتد پتتردازد تتتا بتیتبلیغاتی، به تتترویا ایتتده ختت د م

سرمایه اولیه م ردنیاز خ د را تأمین کند. بعد از متتدص 

تعیین شده، در ص رتی که سرمایه م رد نظر براستتاو 

هایی در مدل پیشنهادی تأمین شتتد، بتتا اختتذ ضتتمانت 

گیتترد تتتا بت انتتد تعهتتداص اختیار صاحب ایده قرار می

کنندگان مشتتارکت  های م ردنظرخ د را در قبال ارزش

 (.Zhao et al., 2017) نتیجه برساند به

در  Gerber and Hui (2013): پیشینه تجربی پژوهش

ع امل م ف یت تأمین متتالی  پژوهش خ د نشان دادند،

آوری عبارتنتتد از: جمتتعدر حتت زه کشتتاورزی جمعی 

ایجاد  ،گسترش آگاهی نسبت به فرد کارآفرین سرمایه،

و  ارتباطاص، بتته دستتت آوردن تأییتتد دیگتتران، حفتت 

های جدیتتد نگهداری کنترل پروژه، و یادگیری مهارص

در پژوهش خ د، »شبکه  Mollick (2014) .تأمین مالی

برنتتده تتتأمین اجتماعی وسیع« را عامل م ف یت و پیش

 .Ahlers et alدر م ابل .مالی جمعی معرفی کرده است 

»حفتت  ارزش ستترمایه و بیتتان  اعت تتاد دارنتتد (2015)

شتتتر در متت رد ریستتک هتتای اطالعاتی بتتا جزئیتتاص بی

ت اند احتمتتال م ف یتتت تتتأمین متتالی کار« می کسب و

 Calic and Mosakowski.جمعتتی را افتتزایش دهتتد

خالقیتتت و های پایدار کارآفرینان، گیریجهت  (2016)

متتل تأیید کسب و کار ت سط افراد صاحب اعتبار را عا

م ف یتتت . داننتتدم ف یتتت تتتأمین متتالی جمعتتی می

 Greenberg and Mollick ستتطپذیران تستترمایه

نیز م رد مطالعه قرار گرفته است. نتتتایا ایتتن  (2017)

جتتنس، پژوهش نشان داد در همکاری راغبانه افراد هم
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زنان با همکاری یکدیگر احتمال م ف یت بیشتتتری در 

ارنتتد و ایتتن نستتبت بتته متتردان د تأمین متتالی جمعتتی

ش د زنان در صنایعی کتته شتتناخت همکاری باعث می

 نتایا پتتژوهش. تر عمل کنندی از آن دارند، م ف کمتر

Skirnevskiy et al. (2017)  نشتتان داد افتترادی کتته از

کننتتد بهتتتر استتت دیتتد تأمین مالی جمعی استتتفاده می

متتاد و ستترمایه بلندمتتدص داشتتته باشتتند و فضتتای اعت

 Bernardino and Santos.نتتداجتمتتاعی فتتراهم آور

دست یافتند که در پژوهش خ د به این نتیجه  (2020)

 ان بال  ه دانش مت ستتطی در خصتت ص کارآفرینان ج

دارنتتد، لتتذا قتتادر بتته کشتتب تمتتاش  تأمین مالی جمعی

های های تجتتاری م جتت د، بتته ویتتژه متتدلمتتدل

در  گذاری نیستند. همچنین تأمین مالی جمعتتیسرمایه

عالوه بر مزایای مالی، مزایای دیگری  ح زه کشاورزی

یافت بازخ رد از آنها نیتتز و در اطبانمانند ارتباط با مخ

 دارد.

عاص داخلی در ح زه تأمین مالی و کارآفرینی، مطال

خطرپذیر بتت ده  گذاریبه ط ر عمده متمرکز بر سرمایه

هتتتای پژوهشو در زمینتتته تتتتأمین متتتالی جمعتتتی 

شماری در ایران ص رص گرفته است. ت ریبا در انگشت 

ی برنتتده تتتأمین متتالهیچکداش به بررستتی ع امتتل پیش

جمعی زنان پرداخته نشده است. در ادامه بتته بررستتی 

 ش د.ها پرداخته میاز این پژوهش اجمالی برخی

( بتتا مطالعتته تطبی تتی 1394زرنتتدی و همکتتاران )

هتتای برتتتر تتتأمین متتالی های کسب و کتتار پلتفرشمدل

جمعی در جهان به این نتیجه دست یافتند که استتت بال 

هاش افتتزایش یافتتته های با متتدل مبتنتتی بتتر ستت از پلتفرش

درصد رفتار اجتما  منجتتر بتته  84است، به ط ری که 

هتتای تتتأمین متتالی های کسب و کتتار پلتفرشتغییر مدل

های های ساده و پاداش به ستتمت متتدلجمعی از مدل

پ ر و همکاران افشارتر خرید سهاش شده است. پیچیده

کنندگان در انگیتتتزه مشتتتارکت  بتتتا بررستتتی( 1396)

پلتفرش برگزیتتده تتتأمین  100 مالی در های تأمینپروژه

درصتتد بتتا انگیتتزه  36نشان دادنتتد ، جهان مالی جمعی

درصتتد بتتا  21د با انگیزه خرید سهاش، درص 25خیریه، 

درصد با انگیتتزه دریافتتت  16انگیزه دریافت پاداش و 

. انتتدکرده های تأمین مالی جمعی شرکت واش در پروژه

( بیتتان 1398همچنین، صتتفری دشتتتکی و همکتتاران )

سپاری مالی ربخش جمعکردند مراحل اجرای فرایند او

استتت از: های اجتماعی عبارص الکترونیکی در حمایت 

بخشتتتی و ستتتازی«، »آگاهیستتتنجی«، »انگیزه»امکان

فراختت ان عمتت می«، »ستتازوکار جتتذب منتتابع متتالی«، 

»اعتمادسازی«، »بانک اطالعاتی حامیان« و »نگهداشت 

( در 1399و همکتتاران ) در نهایتتت، متترادی .جمعیت«

پژوهش خ د به ایتتن نتیجتته دستتت یافتنتتد کتته روش 

جاد س د و رسیدن به تأمین مالی پیشنهادی از لحاظ ای

ن دینگی مطل ب نسبت بتته روش تتتأمین متتالی ستتنتی 

 .مبتنی بر واش برتری دارد

تعتتداد  دردهد که بررسی پیشینه پژوهش نشان می

تأمین متتالی با م ض    های انجاش شدهپژوهش محدود

دانتتش بستتیار کمتتی در  ،در حتت زه کشتتاورزی جمعی

تأمین مالی جمعتتی وجتت د برنده خص ص ع امل پیش

اند مسأله های م ج د به خ بی نت انستهاکثر مدل دارد.

را واکاوی و ارتباط میان متغیرها را شناستتایی و تبیتتین 

زنان کارآفرین یکتتی  که با ت جه به این کنند. همچنین

 و ذینفعتتان کلیتتدی تتتأمین متتالی جمعتتی تتتریناز مهم

ش ند، انجتتاش پتتژوهش آغازگر این فرایند محس ب می

برنده تتتأمین متتالی حاضر با هدف واکاوی ع امل پیش

ضتترورص  حتت زه کشتتاورزی جمعتتی زنتتان کتتارآفرین

دوچندان دارد، از س ی دیگر، با ت جه به مرزی بتت دن 

سنتی گذاران استان کرمانشاه و تمایل بسیار کم سرمایه

 ی تأمین متتالی کستتب وگذاران خطرپذیر براو سرمایه

های این استان طی دهه اخیر، لتتزوش کارها و کارآفرینی

های تأمین مالی ن ین مانند تأمین مالی استفاده از روش

فرینان ضرورتی جمعی جهت جذب سرمایه برای کارآ

 اجتناب ناپذیر است.
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 پژوهش روش

و با رویکتترد  ب دهپژوهش از نظر هدف، کاربردی 

 تجزیتته و تحلیتتل مضتتم ن انجتتاش شتتد.کیفی و روش 

 نیمتتته هایهتتتا از مصتتتاحبهگتتتردآوری داده جهتتتت 

استتتفاده های میتتدانی برداریو یادداشتتت  ستتاختارمند

در حتت زه  مطالعه زنتتان کتتارآفرینجامعه م رد .گردید

 خبرگتتان و استتتان کرمانشتتاه بتته همتتراه کشتتاورزی

بتته در حتت زه متخصصان کلیدی صاحب دانتتش و تجر

بتتر ایتتن  .کارآفرینی و تتتأمین متتالی ب دنتتدکشاورزی، 

م جتت د در  فهرستتت استتاو، نخستتت بتتا کمتتک 

ساختارهای فناورانه استان شامل مراکز رشتتد و پتتارک 

اطالعاص مرب ط به کارآفرینان زن  نیزعلم و فناوری و 

ستتازمان  در اداره کل تعاون، کتتار و رفتتاه اجتمتتاعی و

فعتتال در  زنتتان کتتارآفرینصنعت، معدن و کشاورزی، 

بتته عنتت ان بخشتتی از جامعتته متت رد  ح زه کشتتاورزی

نفتتر از زنتتان  10)مصتتاحبه بتتا  طالعه شناسایی شدندم

متخصصتتان کلیتتدی استتتان در  همچنتتین، کتتارآفرین(

 حتت زه کشتتاورزی، تتتأمین متتالی و کتتارآفرینی شتتامل

نفر(،  3)ها اعضای هیأص علمی دانشگاه صاحبنظران و

 4و تجربتته ) لتتتی دارای تخصتتصمسئ لین ذیتتربط دو

های گذاران بخش خص صی و صتتندوقسرمایهنفر( و 

م رد مطالعه تحت به عن ان جامعه نفر(  4تأمین مالی )

انتختتاب جامعتته  معیارهتتایقتترار گرفتنتتد. مصتتاحبه 

م ردمطالعه عبارص بتت د از: دارا بتت دن تحصتتیالص یتتا 

ستتال یتتا دارا  5تجربه کاری مرتبط به متتدص حتتداقل 

 مرتبط. لذا جهتتت انتختتاب جامعتتهشغلی رزومه ب دن 

م ردمطالعه، سعی شد رویکردی جتتامع و چندبعتتدی 

یری گ برای انتخاب نم نه، از روش نم نهرعایت ش د. 

منظتت ر  به این. استفاده شد گل له برفیهدفمند از ن   

نفر مصاحبه ص رص گرفت که گردآوری  5نخست، با 

داشتتت و ستتپس از  ها از آنها اهمیت بسیار زیادیداده

ش ندگان خ استه شد تتتا ستتایر افتتراد کلیتتدی مصاحبه

گیری بتتا روش کفایتتت نم نتتهمطلع را معرفی نماینتتد. 

 بتته ایتتن معنتتا کتته مح تت  گردیتتد ها دادهنظری  اشبا 

بتته اشتتبا   هادادهامه پیدا کرد که اد آنجاگیری تا نم نه

 از ت ریبا  هرچند که. رسیدند و داده دیگری اضافه نشد

دو مصتتاحبه ، امتتا حاصتتل شتتداشتتبا  اش 19احبه مصتت 

مصتتاحبه  21م   در مجتکمیلی دیگر نیز انجاش شد و 

ها به ص رص حض ری تماش مصاحبه. ص رص پذیرفت 

انجاش گرفت و ضتتبط  ش ندگانو در محل کار مصاحبه

عتتالوه بتتر مصتتاحبه، از هتتا، جهت گردآوری دادهشد. 

 .  دیداستفاده گرنیز میدانی برداری یادداشت 

های پتتژوهش، پروتکتتل یافتتته رواییبرای افزایش 

مصاحبه شامل شی ه شرو  مصاحبه، ورود به بحتتث و 

ها، راهنمتتای ها، تدوین و در ط ل مصتتاحبهسیر س ال

گ یی، انحتتراف از ب د تا پراکندهپژوهشگر در مصاحبه 

 ها پیش نیایتتدهدف پژوهش و ن سان زیاد در مصاحبه

از ستت ی دیگتتر، بتتا  (.1396)نریمتتانی و همکتتاران، 

مشخص نم دن مح رهای اصلی مصاحبه و آزاد ب دن 

های ختت د در هتتر محتت ر، پژوهشگر برای طرح س ال

در این جهتتت بتتا  .روایی پژوهش نیز حف  شده است 

تمر، پژوهشتتگر بتترای کنتتار گذاشتتتن آگتتاهی مستت 

هتتای یتتت اعتمتتاد دادهها، سعی در افتتزایش قابلتعصب 

در  ستتازیمثلث استفاده از همچنین، با پژوهش داشت. 

های بتته دستتت آمتتده از ابزار، امکان مرور تطبی ی داده

منابع مختلب فراهم گردید که این امر منجر بتته بهبتت د 

همچنین پژوهشگر با ضبط و  ها شد.اعتمادپذیری داده

های و تتتدوین یادداشتتت  هاستتازی مصتتاحبهمکت ب

 میدانی تفصیلی، پایایی پژوهش را افزایش داد.

از روش تحلیتتل مضتتم ن، منتتدی دامه بتتا بهرها در

تتترین ع امتتل متت ور بتتر پژوهشگران به شناستتایی مهم

 حتت زه کشتتاورزی تأمین مالی جمعی زنتتان کتتارآفرین

ط رکلی وج د اطالعاص انتتدک در متت رد پرداختند. به

مطالعه و ف دان یک چارچ ب نظتتری کتته  پدیده م رد

لیتتل به ص رتی جامع بتته تحلیتتل م ضتت   بپتتردازد، د

ن از روش تحلیتتل مضتتم ن بتترای استفاده پژوهشتتگرا
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ای ایتتن مفتتاهیم بتتر استتاو استخرا  الگ ی نظری بتتر

علتتت بکتتارگیری روش بتته بیتتان دیگتتر، . بتت دها یافته

تحلیتتل تحلیل مضم ن در این پژوهش، این است کتته 

از شتتمارش یک تحلیتتل تفستتیری استتت کتته  مضم ن

ناخت و ود و بر شرکلماص و عباراص آشکار، فراتر می

کنتتد. ی صتتریح و ضتتمنی تمرکتتز میهاضتتیح ایتتدهت  

تر سپس، از کدهای مضامین اصلی برای تحلیل عمیتت 

ش د. تحلیل مضم ن، فرایندی بتترای ها استفاده میداده

متن    های پراکنده وهای متنی است و دادهتحلیل داده

  کنتتدهتتایی غنتتی و تفصتتیلی تبتتدیل میرا بتته داده

(Clarke and Braun, 2006 لتتذا تحلیتتل مضتتم ن .)

های کیفی، بتته چتتارچ ب نظتتری برخالف سایر روش

وابسته نیست. همچنین تحلیل مضم ن با تحلیل محت ا 

تحلیتتل محتتت ا، یکتتی از هتتای اساستتی دارد  تفاوص

ت اند جهت شناخت الگ هتتای هایی است که میروش

بر سط ح خردتر تمرکز ، اما های کیفی به کار رودداده

مضم ن، واحد تحلیل، بیشتتتر از یتتک  حلیلدارد. در ت

هتتا و نکتتاص کلمه یا اصطالح استتت و بتته بافتتت داده

)نریمانی و همکاران،  ش دظریب آنها، بیشتر ت جه می

(. تحلیل مضتتم ن پتتل ارتبتتاطی مناستتبی بتترای 1396

های مختلتتب استتت تتتا ارتباط میان پژوهشگران رشته

ران تر به دیگتتر پژوهشتتگهای خ د را سریعنتایا یافته

هتتای متفتتاوص گیریهای مختلتتب و بتتا جهت در رشته

با ت جه (. لذا Clarke and Braun, 2006)منت ل نمایند 

، بکارگیری روش ه کارآفرینیای ب دن ح زرشتهبه بین

تحلیل مضم ن در این پتتژوهش، کتتاربردی و مناستتب 

ای در ایتتن راستتتا از فراینتتد شتتش مرحلتتهب ده است. 

Clarke and Braun (2006) 1 :بهتتره گرفتتته شتتد. 

خ انتتدن و هتتا، دادهن شتتتن  شتتامل هتتاداده بتتا آشنایی

 کتتدهای ایجتتاد .2 های اولیه،اره خ اندن، وبت ایدهبدو

 بتته متت ردنظر هتتایویژگی بتتاز کدگتتذاری اولیه شامل

 مرتتتب  و تطبیتت  و داده مجم عه کل در منظم ص رص

مضتتامین  جستج ی .3 کدها، از هریک با هاداده کردن

 و)پایتته(  بتتال  ه مضتتامین بتته کدها دادن طبی تشامل 

 مضتتامین از هریتتک با مرتبط هایداده همه آوریجمع

 مضتتامین بررستتیمضتتامین شتتامل  ریبازنگ .4 بال  ه،

 مجم عتته و( 2 ستتطح) شده استخرا  کدهای با بال  ه

 مضتتامین نامگتتذاری و تعریتتب.5 ،(1 ستتطح) هتتاداده

 پتتاالیش جهتتت  متتداوش تحلیتتلشتتامل  فرعی و اصلی

 تدوین ها،ق ل ن ل جامع بیان مضم ن، هر هایویژگی

ها بتتا مضتتم ن از هریتتک برای هاناش و روشن تعاریب

 گتتزارش  تتتدوین. 6 محتت ری،کدگتتذاری ه از استتتفاد

 تحلیتتل آشتتکار، و روشتتن هاینم نتته انتخاب تحلیل،

 پژوهش هایس ال با مرتبط تحلیلی استخرا  از پایانی

تحلیتتل  از دانشتتگاهی گزارش یک تدوین و ادبیاص و

(Clarke and Braun, 2006.) 

الزش به ت ضیح است پژوهشتتگر بتتا رعایتتت همتته 

هتتای کیفتتی و رضتتایت کامتتل اص ل اخالقی پژوهش

ستتپس،  .ها را ضتتبط کتتردش ندگان، مصتتاحبهمصاحبه

ها به ط ر دقی  به متن برگردانتتده شتتد و همه مصاحبه

کدگذاری باز به ص رص پاراگراف به پاراگراف انجتتاش 

گرفت. در کدگذاری باز که نخستین مرحله در اجرای 

ها در تحلیل مضم ن استتت، نکتتاص کلیتتدی مصتتاحبه

برنتتده تتتأمین متتالی جمعتتی زنتتان پیش ع املرابطه با 

هتتای گردید. دادهشناسایی  ،ح زه کشاورزی کارآفرین

ها متفاوص کدگذاری شده از واحدهای تحلیل مضم ن

ها را معرفتتی ب دند. به بیان دیگر، کدها ویژگی از داده

کردند که به نظر پژوهشگر جالب ب د. نکته قابل ذکتتر 

دستتتی و از طریتت  ها بتته صتت رص که، کدگتتذاری این

داوش هتتا و م ایستته متت فرایند مطالعه چنتتدباره پاراگراف

انجتتاش شتتد. ستتپس در مرحلتته کدگتتذاری محتت ری، 

کتتار بتتا . اینص رص گرفت  بندی کدهای مختلبدسته

های نظتتری بتتا رفتتت و آمتتدهای در نظر گرفتن یافتتته

های محتت ری اولیتته زیگزاگی بین کدهای باز و م  لتته

کتته  هایی )مضامین اصتتلی(م  لهانجاش شد. در نهایت، 

ت انستتتند می قتتدرص مفهتت می بیشتتتر داشتتتند و بهتتتر



 1400( بهار 1(، شماره )8كارآفريني در كشاورزی ) نشريه

40 

الص را را پی ند دهند، انتخاب شتتد مفاهیم و خرده م   

(Clarke and Braun, 2006.) 

در ایتتن : شوندگانشناختی مصاحبهتوصیف جمعیت

کارآفرینتتان و خبرگتتان مصتتاحبه  نفر از 21پژوهش با 

شتت ندگان را زنتتان  ز مصاحبهنفر ا 10 (.1شد )جدول 

نفتتر  11دادنتتد و کارآفرین ح زه کشتتاورزی تشتتکیل 

دیگتتر از خبرگتتان ذیتتربط در حتت زه  کشتتاورزی، 

نفتتر  9نفتتر زن و  2) کارآفرینی و تتتأمین متتالی ب دنتتد

  این خبرگان از پارک علم و فنتتاوری کرمانشتتاه، مرد(

دانشگاه رازی، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن، تجتتارص 

رزی استان، ستتازمان جهتتاد کشتتاورزی، مرکتتز و کشاو

هتتا و م سستتاص متتالی و بانکتح ی تتاص کشتتاورزی، 

اعتبتتتاری دولتتتتی، خص صتتتی و نیمتتته خص صتتتی، 

ب رو و فراب رو، خانه صنعت، معدن  هایکارگزاری

گذاران ح ی ی و ح  قی که و تجارص استان و سرمایه

های کشاورزی، کارآفرینی، تأمین متتالی مرتبط با ح زه

 تأمین مالی جمعی ب دند، انتخاب شدند. و
 

 

 شناختی مصاحبه شوندگان پژوهشمشخصات جمعیت: 1 جدول

 درصد فراوانی طب اص متغیرها متغیرها

 جنسیت
 14/57 12 زن

 86/42 9 مرد

 سن

 52/9 2 سال 35کمتر از 

 86/42 9 سال 45تا  35

 33/33 7 سال 55تا  45

 29/14 3 سال 55بیشتر از 

 مدرک تحصیلی

 76/4 1 دیپلم

 33/33 7 کارشناسی

 62/47 10 کارشناسی ارشد

 29/14 3 دکتری

 ب ه شغلیاس

 80/23 5 سال 10تا  5

 11/38 8 سال 15تا  10

 80/23 5 سال 20تا  15

 29/14 3 سال20بیش از 

 

برنددده تددأمین مددالی عوامل پیشها؛ تحلیل مصاحبه

در مجم   ین پژوهش، در ا: حوزه کشاورزی جمعی

متتالک انتختتاب  استخرا  شد. باز اولیه کد 141تعداد 

هتتتا و انتختتتاب کتتتدها، مطالعتتته چنتتتدباره پاراگراف

هایی ب د که براساو م ض   پژوهش، به نظتتر عبارص

مرتبط، ر و همچنین براساو پیشینه پژوهش، پژوهشگ

ستتپس، بتته  بنایی، جالتتب ت جتته و ارزشتتمند بتت د.زیر

مناستتب از بتتین مضتتامین پایتته( )انتختتاب مفتتاهیم 

هتتا کتته در مرحلتته ارصهای استخرا  شده از عبمفه ش

قبلی شناسایی شده ب د، پرداخته شد. در ایتتن مرحلتته 

اولیتته داده شتتده بتته  کتتدهایتالش گردید با بررستتی 

هریک از مفتتاهیم و حتتذف مفتتاهیم مشتتابه، نتتاقص و 

نتتامرتبط بتتا م ضتت   کتته در کدگتتذاری اولیتته وجتت د 

احصاء گتتردد.  )مضم ن پایه( مفه ش 23اد داشت، تعد

 مفتتاهیما بتتازبینی مجتتدد در بتتین در مرحله چهتتارش بتت 

استتتخرا  شتتده در مرحلتته قبتتل، تتتالش شتتد تتتا بتته 
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های ( در قالب مضم نمضامین پایهبندی مفاهیم )دسته

طتتی چنتتد مرحلتته فرعی پرداخته ش د. در این راستتتا 

 7عتتداد ، تی محتتت ا و ظتتاهر مفتتاهیمبازبینی و تصفیه

دهی شتتد. همچنتتین بتته منظتت ر شتتکل فرعی مضم ن

های فرعی استتتخرا  شتتده، بتته سنجش اعتبار مضم ن

بازنگری رفتتت و برگشتتتی از مرحلتته اول تتتا چهتتارش 

هتتا پرداختتته شتتد تتتا اعتبتتار براستتاو مجم عتته داده

های فرعی احصاء شده حاصل گردد. محت ایی مضم ن

اعمال رفتتت در مرحله پنجم نیز پژوهشگران با اجرای 

های فرعی استتتخرا  شتتده ی در میان مضم نو برگشت

های بندی آنتتان در م  لتتهاز مرحله قبل، در پتتی دستتته

های فرعی سطح باالتر برآمدند. در این راستا، مضم ن

تتتر بر مبنای محت ا و ظتتاهر در قالتتب ستته دستتته کلی

اصتتلی  مضتتم نگردیدند، بتته نحتت ی کتته ستته ت ستتیم

ی فرعتتی هانده کلیتته مضتتم ناستخرا  شده، دربرگیر

ب د. در ادامه با بازبینی ماهیتتت و محتتت ای هریتتک از 

در قالب سه مضتتم ن اصتتلی  ، آنهاهای فرعیمضم ن

 برنده فتتردی، محیطتتی و ستتاختاریشامل ع امل پیش

 شدند.نامگذاری 

مرحله پایانی تحلیل مضم ن براساو فرایند شش 

ئتته شتتامل ارا Clarke and Braun (2006) ایمرحلتته

رو گزارش نهتتایی نتتتایا باشد. از اینگزارش نهایی می

بتته شتتکل خالصتته ارائتته  2تحلیل مضم ن در جدول 

گردیده است. الزش به ت ضیح است متتالک انتختتاب و 

 ییهاهای فرعی و اصتتلی، مشتتابهت نامگذاری مضم ن

براستتاو  هر دسته وجتت د دارد. مضامینکه میان است 

برنده تأمین مالی ش، ع امل پی2نتایا حاصل از جدول 

بندی جمعی زنان کارآفرین ح زه کشاورزی قابل طب ه

برنده فردی، محیطتتی و به سه دسته شامل ع امل پیش

هایی برنده فتتردی پیشتترانع امل پیش .ساختاری است 

هتتای ها و انگیزههتتا و ت انمنتتدیبتته ویژگیهستند که 

گذاران ن )زنتتان کتتارآفرین( و ستترمایهپذیراستترمایه

کنندگان( وابستتتته هستتتتند. در ادبیتتتاص رکت )مشتتتا

کارآفرینی نیز اشاره شد کتته میتتان کتتارآفرینی زنتتان و 

برنتتده محیطتتی مردان تفاوص وج د دارد. ع امتتل پیش

هایی هستند کتته معمتت ال  غیرمستتت یم بتتر شامل پیشران

ی تأمین مالی جمعی زنتتان کتتارآفرین حتت زه کشتتاورز

اجتمتتاعی،  -گذارنتتد، ماننتتد ع امتتل فرهنگتتیتأویر می

اقتصادی و قان نی. در ص رص فراهم ب دن ایتتن بستتتر 

محیطی، امکان ت سعه تأمین مالی جمعی افزایش پیتتدا 

برنتتده ستتاختاری کند. ستت مین عامتتل، ع امتتل پیشمی

هستند که شامل دو پیشران ع امتتل متترتبط بتتا پلتفتترش 

شتت ند. زیتترا اورانتته میتأمین مالی جعتتی و ع امتتل فن

هتتای یتتاز بتته ت ستتعه فناوریتتتأمین متتالی جمعتتی ن

افزاری جدید دارد که بدون وجتت د افزاری و نرشسخت 

این بسترهای فناورمح ر، فرایند تتتأمین متتالی جمعتتی 

 بسیار دش ار یا غیرممکن خ اهد ب د.

 141هتتای گتتردآوری شتتده، تحلیل داده بر پایهلذا 

)مضتتم ن  مفهتت ش 23رنتتده، بکد باز برای ع امتتل پیش

مضم ن اصتتلی شناستتایی  3رعی و مضم ن ف 7، پایه(

ت ان الگ ی نهایی پتتژوهش را در در نهایت می گردید.

بر این اساو، سه عامتتل  .ارائه کرد 1قالب مدل شکل 

برنده فردی، ساختاری و محیطی بر تتتأمین متتالی پیش

دستتته از  گذارند و هتترجمعی زنان کارآفرین تأویر می

ه و بتتر آنهتتا های دیگر تأویر پذیرفتن ع امل، از دستهای

ت اننتتد گذارد. بنتتابراین همتته ایتتن ع امتتل میتأویر می

یکدیگر را تضعیب یا ت  یت نمایند. به عن ان مثال، به 

هر میزان که محیط برای تأمین مالی جمعی مستتاعدتر 

ها تری بتترای ت ستتعه زیرستتاخت ش د، بستتتر مناستتب 

برنتتده فتتردی، با بهب د ع امتتل پیشگردد، یا فراهم می

هنگی مساعدتری برای تتتأمین متتالی جمعتتی محیط فر

 گردد.فراهم می
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 برنده تأمین مالی جمعی زنان کارآفرين حوزه کشاورزیعوامل پیش: 1شکل 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه بندی، جمع 

هتتای بستتیار مهمتتی کتته زنتتان یکتتی از چالشامتتروزه 

کارآفرین با آن دست به گریبان هستند، تأمین متتالی و 

کتتار  اندازی و ت سعه کستتب وسرمایه برای راهجذب 

گذاران کتته تعتتداد ستترمایه است و بتتا ت جتته بتته ایتتن

مناستتب بتترای خطرپذیر، فرشتگان نجاص، تستتهیالص 

همه کارآفرینان به ویتتژه زنتتان بستتیار محتتدود استتت، 

های تأمین مالی جدیتتد از جملتته تتتأمین مطالعه روش

پژوهش به  مالی جمعی اهمیت فراوان دارد. لذا در این

برنتتده تتتأمین متتالی جمعتتی زنتتان تحلیل ع امتتل پیش

در استتتان کرمانشتتاه کتته در  ح زه کشاورزی کارآفرین

گذاری در دهه اخیر بسیار محتتروش بتت ده ح زه سرمایه

نتایا در سه بخش حاصتتل کتته در است، پرداخته شد. 

 ش د.ادامه تحلیل می

دهتتد نتتتایا نشتتان می: برنده فردیالف( عوامل پیش

 ،متتالی تأمین برای ن ین هایروش از استفاده به مایلت

 تتتأمین نتت ین هتتایروش تجربتته و یتتادگیری به تمایل

 هتتایم قعیت  از بهینتته استتتفاده و شناسیفرصت مالی، 

 و کسب  اندازیراه برای سرمایه جذب به نیاز ،م ج د

 امکتتان مثبتتت، اجتماعی سرمایه و اعتماد افزایش کار،

 و انگیتتزه انتتدک  ستترمایه بتتا مشتتارکت  و ارزش ایجاد

برنتتده و به عن ان ع امل پیش بلندمدص در س د کسب 

برای تأمین مالی جمعی زنان کتتارآفرین  فردی م ف یت 

نتایا ایتتن بختتش از پتتژوهش بتتا گردند. محس ب می

 Gerber and Hui  ،Calic and(2013) نتتتتایا

(2016)Mosakowski  ،(2017)Skirnevskiy et al.   و

(2020)Bernardino and Santos   همختت انی دارد و

برنتتده پژوهش مشابه داخلی بتتا م ضتت   ع امتتل پیش

 تأمین مالی جمعی زنان کارآفرین یافتتت نشتتده استتت.

برنده فردی، به ط ر مستتت یم بتتا دو ذینفتتع ع امل پیش

کلیتتدی در فراینتتد تتتأمین متتالی جمعتتی یعنتتی زنتتان 

شتتک بدون گذاران مرتبط هستند و کارآفرین و سرمایه

این دو بازیگر و مهتتره اصتتلی ایتتن فراینتتد محستت ب 

ها را به م قع شناسایی کننتتد، گردند که اگر فرصت می

اهمیتتت و فضتتای اعتمادستتازی را ت ستتعه دهنتتد، بتتا 

آشتتنا باشتتند و آمتت زش  تتتأمین متتالی های ن ینروش

احتمتتال و دیتتدگاه بلندمتتدص داشتتته باشتتند، ببیننتتد، 

 یابد.ش میافزایم ف یت یک تأمین مالی جمعی 

دهتتد نتتتایا نشتتان می: برنده محیطیپیشعوامل ب( 

 فضتتای ایجتتاد استان، در گذاریسرمایه فرهن  ت سعه

 مستتئ لیت  ایفتتای ،زنتتان کتتارآفرینی بتترای مناستتب 

 احتمتتال کارآفرینانتته، هایفعالیت  با رابطه در اجتماعی

 خُتترد، هایسرمایه تزری  با گذاریسرمایه در م ف یت 

 ریستتک بتتا کارآفرینانتته فعالیتتت  لیمتتا تتتأمین امکتتان

 واش جهتتت  هتتابانک منتتابع محدودیت  کمتر، اقتصادی

 تأمین شفاف قان نی هایزیرساخت  آمدن فراهم دادن،
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 متتالی تتتأمین از حمتتایتی قتت انین تدوین جمعی، مالی

برنده و م ف یتتت محیطتتی عن ان ع امل پیشبه جمعی

برای تتتأمین متتالی جمعتتی زنتتان کتتارآفرین محستت ب 

نتتتایا ایتتن بختتش از پتتژوهش بتتا نتتتایا گردنتتد. می

 Gerber and Hui ،Mollick( 2013)هتتای پژوهش

همستت  استتت و   .Ahlers et al(2015)و  (2014)

برنتتده پژوهش مشابه داخلی بتتا م ضتت   ع امتتل پیش

. مالی جمعی زنان کارآفرین یافتتت نشتتده استتت تأمین 

کار نیز بر  ع امل محیط کسب وهمانند ع امل فردی، 

عی بسیار تأویرگذارند و به مکارآفرینی و تأمین مالی ج

ط ر عمده، اوراص غیرمست یم بتتر فراینتتد تتتأمین متتالی 

های دارنتتد، بتته نحتت ی کتته اگتتر زیرستتاخت  جمعتتی

بتتا دقتتت  اجتمتتاعی و قتتان نی -اقتصتتادی، فرهنگتتی

گیری تتتأمین احتمال شتتکلسازماندهی و تبیین ش ند، 

 یابد.مالی جمعی افزایش می

دهتتد نتایا نشتتان می: برنده ساختاریل پیشج(عوام

 و انتتدازیراه بتترای فناورانتته هایزیرستتاخت  وجتت د

 کتتاربری امکاناص و ب دن کاربرپسند پلتفرش، از پشتیانی

 هتتایطرح بتته دسترستتی ستته لت  ،پلتفتترش جتتذاب

 مج ز و تأییدیه داشتن گذاری،سرمایه قابل کارآفرینانه

 و اعتمادستتازی ،ذیصتتالح و معتبر نظارتی نهادهای از

 و اخالقتتی تعهتتدپلتفتترش،  صتتادقانه و شتتفاف عملکرد

 از استتتفاده امکتتان شهروندی، ح  ق و عدالت  رعایت 

 فناورانتته هتتایروش از و استتتفاده پرستترعت  اینترنتتت 

 مزایتتای تتترویا بتترای اجتماعی هایشبکه مانند جدید

برنتتده و جمعتتی بتته عنتت ان ع امتتل پیش متتالی تتتأمین

تتتأمین متتالی جمعتتی زنتتان  م ف یت ستتاختاری بتترای

بخش از پژوهش بتتا گردند.این کارآفرین محس ب می

و متترادی و ( 1394نتایا پژوهش زرندی و همکاران )

حل تته ستت ش در همس  بتت ده استتت. ( 1399همکاران )

زنجیره فرایند تأمین مالی جمعی، وبستتایت واستتط یتتا 

همتتان پلتفتترش استتت کتته امنیتتت، کاربرپستتند بتت دن، 

خالقیاص و سه لت استفاده از آن به شفافیت، رعایت ا

ژه اینترنتتت بستتیار های فناورانه به ویکمک زیرساخت 

 حائز اهمیت است.

تتتأمین  با ت جه به شکاف نظری م ج د در حتت زه

، این پتتژوهش کتتاربردی بتتا در کشاورزی جمعی مالی

تر کردن مبانی نظری این ح زه و همچنتتین هدف غنی

حتت زه  ان کارآفرینتسهیل فرایند تأمین مالی جمعی زن

کلی تأمین مالی جمعی بتته ط رانجاش شد. به کشاورزی

هتتای عنتت ان روشتتی نتت ین و جتتایگزین بتترای روش

ان کتتارآفرین به کارآفرینان به ویژه به زنتت  محدود سنتی

که برای گردآوری و جذب ستترمایه دارای مشتتکالص 

تر انهکاربیشتری نسبت به مردان هستند و عمدتا  حافظه

اندازهای شخصی ختت د بتترای ایند و از پسنمعمل می

هتتای انتتدازی و ت ستتعه کتتارآفرینی و کستتب و کارراه

عالوه بتتر  ش د.کنند، پیشنهاد میاستفاده می کشاورزی

کارهتتای آنالیتتن و  ت جه بتته ت ستتعه کستتب واین، با 

یش ضریب نفتت ذ اینترنتتت در جامعتته، استتتفاده از افزا

های ایمن، رشهای تأمین مالی جدید در بستر پلتفروش

شفاف و قابل اعتماد و م ردتایید مراجع ذیصالح )کتته 

در ایران سازمان فراب رو است( بستتیار اهمیتتت دارد. 

کشاورزی،  ح زه  نتایا این پژوهش برای پژوهشگران

زنتتتان کتتتارآفرین، متتتردان کتتتارآفرین، کتتتارآفرینی، 

گذاران، صاحبان ایده، نهادهتتای تتتأمین متتالی و سرمایه

 گذاری کاربردی خ اهد ب د.  رمایههای سصندوق

 کاربردی برخاسته از پژوهش عبارتند از:پیشنهادهای 

برنده فردی: برگتتزاری پیشنهاد مرتبط با ع امل پیش -

 هتتایآشنایی بتتا مزایتتا و روش تخصصیهای دوره

و بتترای زنتتان کتتارآفرین  جمعتتی تتتأمین متتالی

 گذاران بال  ه و بالفعل.سرمایه

برنده محیطتتی: معرفتتی ع امل پیش پیشنهاد مرتبط با -

های تأمین مالی جمعتتی های م ف  کارآفرینینم نه

ارتبتتاط جمعتتی جهتتت تتترویا  هایشده در رسانه

 فرهن  آن.



 1400( بهار 1(، شماره )8كارآفريني در كشاورزی ) نشريه

46 

برنتتده محیطتتی: بهبتت د پیشنهاد مرتبط با ع امل پیش -

شتتفاف  هتتایپروتکلساختارهای قان نی و تتتدوین 

 .گذارانجهت اعتمادسازی برای سرمایه

برنتتده ستتاختاری: د متترتبط بتتا ع امتتل پیشپیشتتنها -

یید مراجتتع ذیصتتالح بتته أهای م ردتافزایش پلتفرش

فرایند تأمین مالی جمعی بتتا ت جتته بتته عن ان بستر 

 های تأیید شده در کش ر.د پلتفرشوتعداد محد

 نتتدعبتتارص ب د پژوهشهای در نهایت، محدودیت 

از: دش اری دسترسی به جامعتته م ردمطالعتته و ایجتتاد 

ی اعتمتتاد جهتتت اشتتتراک اطالعتتاص و ضتتعب فضتتا

در  هتتای تح یتت  کیفتتی.پذیری آمتتاری در روشتعمیم

ذیتتل جهتتت انجتتاش  دو م ضتت  همتتین خصتت ص، 

پژوهشتتی بتترای . 1 گردد:های آتی پیشنهاد میپژوهش

در حتت زه بررسی ع امل بازدارنده تأمین مالی جمعتتی 
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Abstract 

Funding is one of the most important and vital concerns of women entrepreneurs, who make 

up about half of the country's population. In this regard, crowdfunding has been proposed as a 

new method for entrepreneurs with the aim of financing, developing and commercializing 

entrepreneurial ideas and projects. So, the aim of this study was to analyze the driving factors of 

crowdfunding for women entrepreneurs in the field of agriculture in Kermanshah province. The 

research approach was qualitative and them analysis. The study population was 21 women 

entrepreneurs in Kermanshah province in the field of agriculture along with key experts with 

knowledge and experience in the field of agriculture, entrepreneurship and financing. Data were 

collected through field notes and semi-structured interviews using targeted snowball sampling 

method, to achieve data theoretical saturation. The analysis of the findings showed that the 

driving factors of crowdfunding for women entrepreneurs in the field of agriculture includes 23 

concepts, 7 sub-themes and 3 main themes, which are: individual factors (including driving 

factors related to women entrepreneurs and Investors); environmental factors (including 

cultural-social, economic and legal drivers); and structural factors (including factors related to 

the platform of crowdfunding and technology driver), which interact with each other. Finally, it 

was suggested that the number of platforms approved by the competent authorities as a platform 

for the implementation of the crowdfunding process be increased and hold specialized courses 

about crowdfunding for women entrepreneurs and potential and actual investors in the field of 

agriculture.  
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