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  چکیده
مادي یا جمعی یک فراخوان عمومی اینترنتی براي  تأمین سرمایه از جمعیتی گسترده است که با پاداش   مالی  تأمین

ها و کارآفرینان  آپ هاي مرسوم  تأمین مالیِ  استارت این روش اغلب به عنوان جایگزین یا مکمل روش .معنوي همراه است
 -  وکارهاي تثبیت شده خدماتی جمعی درون  کسب مالی  کاربردهاي  تأمین  نوپا معرفی شده است. پژوهش حاضر به بررسی 

گیري،  جهتکند. این پژوهش ازنظر  هاي تخصصی را شناسایی  می از این پلتفرمورزشی پرداخته و الزامات استفاده 
ها بهره جسته است.  است و از روش تحلیل مضمون براي تحلیل داده یفیکاربردي و بر حسب شیوه گردآوري اطالعات، ک

نفر از خبرگان در زمینه   22ه با ساختاریافت اي، مصاحبه نیمه زنجیره هدفمند گیري در این راستا با استفاده از روش  نمونه
دگذاري باز و محوري مورد  با استفاده از کُ هاي حاصله عمل آمده و داده هاي فوتبال به تأمین مالیجمعی و اداره باشگاه

جمعی به عنوان یک  مالی توانند از  تأمین وکارهاي تثبیت شده می ها،   کسب براساس یافته وتحلیل قرار گرفته است. تجزیه
هاي موردنظر سازمان استفاده   مستقیم و غیرمستقیم پروژه مالی  یابی، انجام مسئولیت اجتماعی،  تأمین  وش مناسب براي ایدهر

اند که عبارتند از: بندي  شده کارگیري  تأمین مالی جمعی نیز در  سه محور اصلی  دسته کنند. الزامات شناسایی شده براي  به
سپار در آن به   محیطی که سازمان جمع هاي ویژگی -3هاي فناورانه  ویژگی - 2ر سپا خصوصیات سازمان جمع -1

  وکار می پردازد. کسب
  
  وکار تثبت شده جمعی، کسب مالی اعتماد، باشگاه فوتبال،  تأمین :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 مشـکلی پیچیـده بـراي کارآفرینـان بـوده     همواره  ،مالی تأمین دسترسی به روشی مناسب از 

 هـاي   ) و براساس مراحل گونـاگون چرخـه عمـر سـازمان، روش    1396سازان و همکاران، (چیت
؛ احمـدي و همکـاران،   1397و همکـاران،  نکـو 	هاشمی(مالی کارآفرینان مختلف بوده است تأمین
بازیگران و   وکار، مراحل مختلف کسب مین مالی درأ). در تالش براي کاهش خالءهاي ت1397

، وکـار  کسـب  پذیر، شبکه فرشتگان  گذاري مخاطره هاي سرمایه صندوق راهکارهاي نوینی مثل
هـاي دیگـري ماننـد     هاي مالی، به ارزش کنار ارزشاند که در  ارائه  شدهدهندگان و غیره  شتاب

 ). Block et al.,2018انـد(  فناورانـه نیـز توجـه فراوانـی داشـته      اجتمـاعی و  هـاي  دستیابی بـه ارزش 
یکی  است،سپاري   آوري  باز و جمع هاي نو ) که مبتنی بر پارادایمHowe,2006جمعی( مالی تأمین

کـه  اسـت  جمعیـت   از این راهکارها براي خلق ارزش مشترك با استفاده از فنـاوري اینترنـت و  
 گرفت مورد اقبال پژوهشگران و کارآفرینان قرار 2008-2007هاي  سالاقتصادي کود دنبال ر هب
)Xu et al.,2016 هـاي   هـایی از پلتفـرم   امـروزه نمونـه    ،کـم ایـن روش   رغـم عمـر بسـیار    ). علـی 

 ،Hamijoo.com (ماننــد: از جملــه ایــران - کشــورهاي جهــان اغلــبجمعــی را در   مــالی تــأمین
Donate.com(- حجم بازار  2020 در سال ،ها بینی شناسایی کرد. همچنین بر اساس پیش توان می 

  .)Massolution,2015( لیارد دالر خواهد رسیدمی 96جمعی به بیش از   مالی تأمین

  
  )Aitamurto et.al,2011سپاري( مدل مفهومی جمع. 1 شکل

  

 هـا  آپ اسـتارت آن توسـط   جمعی  بیشـتر بـر اسـتفاده از    مالی تأمین تاکنون موارد استفاده از 
 ,Cumming&John,2013; Paschen(بوده است متمرکز هاي عمومی پلتفرم نوپا در  وکارآفرینان

 تولیدي و خـدماتی  هاي تثبیت شدهوکار کسب تعداد محدودي از  به تازگی حال بااین  . )2017
ه و با اهـدافی گونـاگون، اقـدام بـه     کرد اهمیت این روش را درك  ،)IBMو  BMW  (مانند نیز
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 ایـن شـیوه    ). l. 2017et a Jovanović(انـد  هکرد  د جمعی درون سازمان خو مالی تأمین استفاده از 
تـا ضـمن اسـتفاده از مشـارکت      سـت ها راهی جدیـد و دموکراتیـک بـراي سـازمان      ،مالی  تأمین

تـأمین  و  مسـئله یـابی، حـل     به ایـده  ،اینترنتیِ جمعیتی گسترده از افراد ِدرون یا خارج از سازمان
پـژوهش حاضـر گـامی در    . در ایـن راسـتا   )Simons et al., 2019(بپردازنـد  شـان  هاي مالی پروژه

  عـالوه،  بـه   است. هاي تثبیت شدهوکار کسب  جمعی درون مالی تأمین جهت درك  بهتر پدیده 
نـوین  تـأمین مـالی در    هـاي   نیاز بـه روش  و  وجود جمعیت فراوان در صنعت ورزشبا توجه به 

 مـالی   تأمین هایی مشابه  سوابق استفاده از روش، )1395همکاران، و  وندیان (زهرهصنعت فوتبال

جمعـی را در بسـتر    مـالی  تـأمین   اختصاصیهاي  پلتفرم کارگیري به کاربردها والزامات و  جمعی 
و  کاربردهـا  :از اسـت  پژوهش عبـارت  یاصلبنابراین هدف  .کند می هاي فوتبال بررسی  باشگاه

-یخـدمات شـده    تیـ تثب يهاوکار کسب در  یجمع یمال تأمین  يها پلتفرم کارگیري به الزامات 
   .یورزش

    پژوهش  مبانی نظري و پیشینه مروري بر 
جمعیـت   بـراي  تـأمین سـرمایه  و جلـب حمایـت     یک فراخـوان اینترنتـی    ،جمعی مالی تأمین
همـراه  پـاداش مـادي/معنوي    کـه بـا   اسـت جدید  خدماتارائه یا  تتولید محصوالبه   عالقمند

و  بـوده  براي این مفهـوم   شدهارائه اساس تعاریف  ،فراخوان اینترنتیو  جمعیتهاي  سازه. است
  .)1(جدول  اند فرآیندي را برگزیده  رویکردد اغلب پژوهشگران در تعاریف خو

هـاي    جمعی ترکیبی از نظریات حوزه مالی تأمین اي جدید،  میان رشته موضوعه عنوان یک ب
ــاد،  ــب اقتص ــار کس ــه    وک ــوق و جامع ــدیریت، حق ــات، م ــات و اطالع ــی  ، ارتباط ــوده شناس ب

)Hossain&Oparaocha,2017 (اي از مباحث در ایـن حـوزه مطـرح اسـت     در نتیجه مجموعه و. 
عد از به بررسی یک ب انجام شده کهکشورهاي توسعه یافته این حوزه در  بیشتر مطالعات تاکنون

 از طریق و  ،نظري صورت تجربی و اکتشافی بدون وجود چارچوب هآن هم ب ،جمعی مالی مینأت
اسـتفاده    به تـازگی ) هرچند 1397و همکاران ، سریزدي غالم حاجی(اند  پرداختهمطالعه موردي 
توسـط  (مانند: سرمایه اجتماعی، شبکه، یادگیري سـازمانی و تئـوري آژانـس)    ها از برخی تئوري

  ). Mckenny et al., 2017(   و مورد استفاده قرار گرفته است شده پژوهشگران پیشنهاد
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  جمعی مالی تأمینتعاریف برخی . 1جدول 
  تعریف  نام  پژوهشگر

)Howe,2006( 
تواننـد سـرمایه    هـا و کارآفرینـان مـی    واسطه آن بنگاه اي جدید از  تأمین مالی است که  به شیوه  

  دست آورند. موردنیاز خود را از جمعیت آنالین به

(Mollick, 2014)  
 در یهسرماجذب   يبرا -انتفاعیو  یاجتماع ی،فرهنگ-ینیکارآفر يها افراد و گروه يها تالش
 ،کنند استفاده می ینترنتاکه از  خُرد افراد فراوانی  أنسبت يها کمکوکار؛ از طریق جذب  کسب
  ها}. {مانند بانک استاندارد یمال يها واسطهاستفاده از بدون 

(Hossain & 
Oparaocha, 

2017)  

از طریق مشارکت  ایدهبخشی به یک  براي موجودیت بوده و  مبتنی بر اینترنت جمعی مالی تأمین 
 ها در یک چـارچوب زمـانی خـاص اسـت. ایـن      رد آنافراد پراکنده و جذب حمایت خُ آنالین
گیرد  صورت می 2وبفناوري    طریق یک فراخوان عمومی با استفاده از گذاري اغلب از سرمایه

به اهـدا،   ،یا انتظار سود متقاضیجذابیت، قول ، براساس عقاید شخصی گذاران بتوانند تا سرمایه
  .کننداقدام    گذاري در یک پروژه سرمایه   یا اعطاي واممحصول،  خرید پیش

  

در  حداقل سه بازیگر اصـلی  ، )Eisenmann  et al.,2006( نظریه بازارهاي دوسویهاساس  بر
دنبال کسـب   هکه ب متقاضی سرمایه -1: که عبارتند از نقش دارند تأمین مالی جمعی   اکوسیستم
جمعـی   مـالی    تـأمین  هاي  حامیان بالقوه، فراخوانی را در قالب یک پروژه روي پلتفرم سرمایه از

معنـوي) حاصـل    -ها و پاداش(مادي که با در نظر گرفتن  ارزش حامیان مالی -2، کند می ایجاد 
 جمعی  مالی  تأمین پلتفرم  -3 کنند، می گیري  ها تصمیم حمایت از پروژه مورد از مشارکت، در 

سازد و موفقیت آن به حضور هر دو   پذیر می واسطه، تعامل دو گروه دیگر را امکان که به عنوان
 هـا،   ). ایـن پلتفـرم  Belleflamme et al.,2015دارد (بسـتگی  در پلتفـرم   حـامی و  متقاضـی گـروه  
آوري شده هـر پـروژه    وافق از پول جمعتمورد  ي انتفاعی بوده و کارمزدي با درصدوکار کسب

  ).  2شکلکنند( را دریافت می
ــاکنون  ــته ت ــگران دس ــراي مــدل    بنــدي پژوهش ــاگونی را ب ــاي گون ــاي  ه ــب ه   وکــار کس

پـاداش  امـا بـر اسـاس     ،)Beaulieu et al.,2015;Mollick,2014اند( جمعی پیشنهاد داده مالی تأمین
ــارکت ــار مشـ ــود دار  چهـ ــلی وجـ ــدل اصـ ــد د  مـ ــه عبارتنـ ــدا( -1 از: کـ  -Donation ،(2اهـ

کننـدگان   مشـارکت   ،یا اعانه اهدامدل در .)EquityسهامDebt ( 4- )وامReward ،(3- )پاداش(
هاي  ندارند. این روش اغلب در پروژهد گونه پاداش مالی را در قبال حمایت مالی خو انتظار هیچ

سرمایه (که اغلـب کارآفرینـان   متقاضی  ،پاداشغیرانتفاعی یا بشردوستانه کاربرد دارد. در مدل 
پاداشی د گذاران خو هاي نیازمند سرمایه براي تولید محصول هستند) به حامیان و سرمایه و بنگاه

سـرمایه   ،وام ). درمدلHossain&oparaocha,2017( کند می ملموس و اغلب غیرمالی پرداخت 
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توانـد همـراه  بـا سـود پـول یـا        مـی کـه  شود  می رد فراهم هاي خُ موردنیاز متقاضی از طریق  وام
 ،جمعـی اسـت   مـالی  مینأتـرین نـوع تـ    کـه پیچیـده   سـهام الحسنه باشد. در مـدل   صورت قرض هب

  کنند.زاي مشارکت خود سهام دریافت میا درگذاران  سرمایه
  

  
  )Eisenmann et al., 2006(مدل بازار دوسویه . 2شکل 

 

مـالی جمعـی    تأمین یکی از موضوعات پژوهشی مهم در این حوزه، بررسی کارآیی روش 
درون ایــن تخصصـی  هــاي  انــدازي پلتفـرم  هـاي راه  هـاي تثبیــت شـده و چــالش  وکار کسـب  در 

ایـن   ).al et Gómez.2017,که توسط دیگـر پژوهشـگران نیـز پیشـنهاد شـده اسـت(        ستها بنگاه
هاي تثبیت شده و استفاده برخی وکار کسب جمعی براي  مالی تأمین هاي  رغم توانمندي روش به

) و Paschen,2017هـا انگاشـته شـده (   وکار کسـب  بیشـتر مناسـب مراحـل اولیـه     هـا از آن،  بنگاه
هـا  محـدود بـوده      هجمعی درون این بنگـا  مالی   تأمین استفاده از  موردگرفته در   مطالعات انجام

مالی را  در مراحل  تأمین هاي  برخی از روش  ،3شماره  شکل .) alet Zuchowski.2016,(است 
  دهد. نشان می وکار کسب مختلف 

هـاي تثبیـت شـده بـا      کـه بنگـاه   دهـد  نشان مـی  مورد،هاي انجام شده در این  اندك پژوهش
. کننـد  مـی اقـدام    جمعی  مالی تأمین اهدافی گوناگون و بسیار فراتر ازجذب سرمایه به استفاده از 

 ادراك افـزایش  یـابی یـا   بـه دالیـل مختلفـی ماننـد ایـده      ،ر راستاي اشاعه نوآوريها د نگاهاین ب
 هاي وجـود تقاضـا  محصول و دریافت عالمت فروش نمونه اولیهجدید،  محصوالت از مشتریان

 بـرداري از   به  بهـره سازمان،  ارزش براي هاي بنگاه و ایجاد هزینه براي محصوالت آتی، کاهش
کســب . )Simons et al.,2019(کننــد مــیاقــدام   د ي خــوهــا جمعــی درون ســازمان مــالی تــأمین
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مشـارکت  ي ارتباط بین کارکنان یا رهاي کارآفرینانه توسط کارکنان، مشارکت و برقرا مهارت
اســت   دیگــر مــوارد اســتفاده از ایــن روش     از ،هــاي ســازمان  جمعــی بــراي حــل چــالش   

Nasrabadi,2016)جمعی به عنوان روشی پشتیبان بـراي   مالی تأمیناز  ،وارد). همچنین در برخی م
  ).alet  Gómez.2017,( گیري مدیران استفاده شده است تصمیم  نظام

  
  )Cumming&John,2013( وکار حامیان مالی در مراحل مختلف کسب. 3 شکل

  

  -1: اسـت هـاي تثبیـت شـده بـه  دو صـورت       جمعی در  بنگاه مالی تأمین هاي  طراحی پلتفرم
). Muller et al.,2016مشـارکت درون سـازمانی Haas et al.,2014 (2-   )همگـانی(   مشـارکت 

. 1یـرد گ می جمعی انجام  مالی  تأمین هاي عمومی و مشهور  مشارکت همگانی اغلب روي پلتفرم
دنبـال   هاي جدید در خارج از مرزهاي خود بـوده و بـه   دنبال  ایده هسازمان بیشتر ب ،در این روش

سـازمانی، اغلـب از شـبکه داخلـی      . در روش مشـارکت درون اسـت آزمون بازار یا توسعه برنـد  
.  اسـت و هدف آن  ترویج نوآوري و همکاري بین واحدهاي سـازمان   شود می سازمان استفاده 

سازمانی باشد، اغلب پول مشـارکت از طریـق سـازمان     جمعی درون مالی تأمین مشارکت در اگر 
هـاي درونـی و فـردي     بـه حـل چـالش    ،یـابی  تا  ضـمن ایـده  شود  میارکنان گذاشته در اختیار ک

 ).Simons et al.,2019(زند پردابسازمان 
ــه  ــی از زمین ــب    یک ــاي مناس ــه ه ــارگیري ب ــانی در   ک ــارکت همگ ــأمین مش ــالی ت ــی  م  جمع

                                                        
 را ببینید  http://enterprise.indiegogo.comبراي نمونه سایت   1
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اي  هـا در ورزش سـابقه   . کـاربرد نـوآوري  اسـت هاي تثبیـت شـده،  صـنعت ورزش    وکار کسب
بسـتري جـذاب بـراي درك فرآینـد خلـق مشـترك بـا مشـارکت          ،صـنعت ایـن  دارد و  طوالنی

عنوان یک  هاي ورزشی به بنگاه .)Ratten & Tajeddini, 2019است(نفعان ذي هواداران و دیگر
 بوده و با استفاده از مزیت رقـابتی متمرکز تغییرات درحال وقوع در بازار  صنعت پیشرو، باید بر

فوتبال  ،در این بین  .)Brison et al.,2017(ارائه دهند  محصوالت و خدمات جدیدي را   د، خو
جـذب    فراوانـی را بـه خـود    ان یکی از پیشروترین صنایع وابسته بـه ورزش اسـت کـه  عالقمنـد    

هـاي   دنبـال نـوآوري در مـدل    هبـ  ، هـا  و در رقـابتی شـدید بـا آن    همسو با دیگـر صـنایع  و کرده 
 ,Dolles& Schweizer(هاسـت   هاي تجاري باشـگاه  جدید در فعالیت خدماتئه و ارا درآمدي  

 هـاي آن   توانـد بـر بنگـاه و فعالیـت     که می ستها جمعی یکی از این نوآوري مالی تأمین ).  2010
کـه شـامل:    باشـد  مالی تأمین هاي مرسوم  ) و مکمل روشRatten&Tajeddini,2019بوده ( مؤثر

(سـلطانی و   بازیکن است  وانتقال هاي تجاري و نقل حق پخش، درآمدهاي روز مسابقه، فعالیت
     .)1397 همکاران،

  وکارهاي تثبیت شده جمعی درون  کسب مالی برخی موارد  استفاده از  تأمین. 2 جدول
  جمعی مالی خصوصیات  تأمین  نام شرکت

BMW  
مشتریان و توسعه نوآوري. امکان مشارکت همگانی (متخصصـان خـودرو،   هدف اصلی: شناسایی نیازهاي 

ــراي       ــرکت ب ــرمایه مجــازي ش ــتفاده از س ــره). اس ــدان و غی ــول، کارمن ــدگان محص ــعه دهن مشــتریان، توس
  جمعی. پاداش نقدي به عنوان انگیزه مشارکت. مالی تأمین

Bose  ارکت همگانی.  پاداش نقدي به عنـوان  فروش محصول براي ارزیابی کاربران. امکان مش هدف اصلی: پیش
  کننده. انگیزه مشارکت. استفاده از پول نقد افراد مشارکت

IBM 
هاي فردي و سازمانی با حذف موانع سلسله مراتب سـازمانی   یابی از کارکنان براي چالش هدف اصلی: ایده

  رمایه سازمان.و جذب مشارکت  واحدهاي سازمان. مشارکت مختص کارکنان سازمان. استفاده از س

 شناسی  شرو
پیچیــدگی پدیــده تــازگی و  بــا توجــه بــه ایــن پــژوهش از نظــر هــدف، کــاربردي اســت و 

تحلیـل  روش پژوهشـی کیفـی و رویکـرد     ،  از هـاي مـورد نیـاز    نمونـه و  نیز حجـم   موردمطالعه
مصاحبه ابزار  ازنیز  ها گردآوري دادهبراي . بهره جسته است) Braun & Clarke, 2006( مضمون

  ،اي زنجیـره  هدفمنـد  گیـري نمونـه در این راستا با استفاده از  .استفاده شده است ساختاریافته نیمه
 در دانشگاهی که جمعی در ایران، خبرگان مالی تأمین هاي  مدیران یا طراحان پلتفرم نفر از 22 اب
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 ن مســئوالمــدیران باشــگاه،  دارنــد و مــالی تخصــص تــأمین ســازي در ورزش و  تجــاري زمینــه
 فوتبـال، مصـاحبه   هـاي  باشـگاه  در تجارتاز  مطلع اي رسانه اصحاب مدیران دولتی و بازاریابی،

     شد.
شـده و نظـرات    انتخاب  و با مطالعه عمیق ادبیات پژوهش تحقیق راساس اهدافها ب پرسش

بـر   گونـاگون  مـؤثر  شـرایط موردنیـاز و عوامـل     ،ي اسـتفاده ها زمینهشوندگان در مورد   مصاحبه
پژوهشـگران  دسـت آمـد. ش    هاي فوتبال بـه  در باشگاه مالی جمعی تأمین  کارگیري  به موفقیت

 هــاي پرســش و  )Receptive interviewing( ت مصــاحبه از ســبک مصــاحبه پــذیرایبــراي هــدا
محور بـود  و بـا    گوو گفتها   فرآیند مصاحبه ).Brinkmann,2013( ندکرد غیرهدایتگر استفاده 

هاي تکمیلی براي تبیین اطالعات ارائـه شـده    استفاده از  پرسش و )Bryman,2008( 1کاوي ژرف
براي پاسخ  عیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع نظريم شوندگان انجام شد. از سوي مصاحبه

هاي  ن نمونهکرد اضافه  همچنین .محقق شد نوزدهم پژوهش بود که بعد از مصاحبهبه سؤاالت 
بـراي تحلیـل    همـراه نداشـت.   بـار معنـایی جدیـدي بـه     ،ادامه پیدا کـرد  22 جدید که تا مصاحبه

)   Braun & Clarke, 2006هاي کیفی، از کُدگذاري باز و محوري  (مطابق بـا دسـتورالعمل    داده
  به شرح ذیل اقدام  شد:

ها  براي آشـنایی بـا عمـق و گسـتره محتـوایی       سازي شده مصاحبه مرور چندباره متون پیاده 
ها( کُدگذاري  باز مرحله اول)، مـرور   هایی از متون و انتخاب کُد براي آنا، انتخاب بخشه آن

تـر اطالعـات بـراي  شناسـایی مضـامین       هـاي عمـده   ها در دستهکُدهاي  تدوین شده و ادغام آن
تر و  هاي عمده تر در دسته هاي کوچک اولیه(کُدگذاري باز مرحله دوم)،  پاالیش و ادغام دسته

  ی مضامین اصلی(کُدگذاري محوري).   شناسای
)، دو  Miller, Creswell & 2000به منظور افزایش روایی پژوهش (با توجه به دسـتورالعمل   

هـاي انجـام شـده، از یـک      در کُدگـذاري و تحلیـل  برخـی از مصـاحبه     -1اقدام انجام گرفـت:  
تخراج شـده مـورد   پژوهشگر دیگر نیز استفاده شد و مطلوب بودن سطح همپوشانی کُدهاي اسـ 

                                                        
1Probing question 
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افزایی سه نفر از استادان  آشنا    نهایی پژوهش با مشورت  و هم گزارش  -2بررسی قرار گرفت.  
  با این حوزه تهیه  شد. 

  هایافته
  شناختی توصیف جمعیت
ها شـامل یـک نفـر دیـپلم، چهـارده       شوندگان مرد بوده و مدارك تحصیلی آن تمام مصاحبه

شـوندگان شـامل    سانس و شش نفر دکترا است. دامنه سنی مصاحبهنفر لیسانس، یک نفر فوق لی
 60درصـد بـاالي   14و   60تـا    45درصـد بـین   45،41تا  30درصد بین 36سال،  30درصد زیر 9

  سال است.
  شوندگان فهرست مصاحبه .3 جدول

  تعداد  شونده مصاحبه  تعداد  شونده مصاحبه
  3  اصحاب رسانه  4  جمعی مالی تأمینهاي   مدیران، مالکان و طراحان پلتفرم

  1  کارشناسان و مربیان ورزشی  3  هاي  تأمین مالی در فوتبال استادان دانشگاهی مطلع از روش
  1  مدیران دولتی در ورزش 6  ریاست فدراسیون فوتبال، مدیر و عضو هیأت مدیره

  1  وکار ورزش فعاالن  کسب 3  کارکنان اجرایی و مسئوالن حقوقی باشگاه

  ها تحلیل یافته
. در ایـن راسـتا بعـد از    انجام  شد  Braun & Clarke, 2006ها مطابق دستورالعمل تحلیل داده

 گسـتره  و عمـق  بـا  آشـنایی  و معـانی  جـوي و جستبا هدف  هاداده ها، ابتدا سازي مصاحبه پیاده

مصاحبه، هایی از متن  صورت مکرر بازخوانی  شدند و با انتخاب و کُدگذاري بخش به محتوایی
وجوي مضامین کُدگذاري، مرحله دوم  انجام شـده و   سپس در جست .کُدهاي اولیه ایجاد  شد

در گـام بعـدي،     بنـدي  شـدند.   پس از مـرور و تصـفیه، کُـدها در قالـب  مضـامین فرعـی  دسـته       
مضامین فرعی بررسی و بازنگري شده و در نهایت کُـدهاي محـوري یـا همـان مضـامین اصـلی       

  ارائه شده است. 4اي از آن به اختصار در جدول  که نمونه شناسایی  شدند

  ساخته) اي از کُدگذاري باز مرحله اول و دوم (منبع: محقق . نمونه4 جدول
  کُدگذاري محوري  (مرحله دوم) کُدگذاري باز  کُدگذاري باز (مرحله اول)  کُد مصاحبه شوندگان  ردیف

  کاربردهاي  تأمین  مسئولیت اجتماعی  حمایت مالی از ورزشکاران مستعد  1،6،8،9  1
  تأمین مالی غیرمستقیم   دهی   دریافت هزینه سرویس  4،18،19،20  2  جمعی  مالی
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 بـا  منطبـق  و انتزاعـی  مضـامین  از ايپـس از آنکـه پژوهشـگران بـه مجموعـه     در نهایـت  
ادامه آورده مد که در به تحریر درآ گزارش، )5(جدولتحقیق دست یافتند ايزمینه ساختارهاي

  شود: می
  ساخته) شده (منبع: محقق . مضامین استخراج5 جدول

  مضامین فرعی  مضامین اصلی

جمعی درون  مالی کاربردهاي  تأمین
  باشگاه فوتبال

  تأمین مالی مستقیم
  تأمین مالی غیرمستقیم

  یابی ایده
  انجام مسئولیت اجتماعی

  الزامات  فناورانه
  پلتفرمامنیت   پیچیدگی پلتفرم

  فایده پلتفرم  زیرساخت  فناوري اطالعات
  هزینه موردنیاز اجرا  حفظ حریم شخصی  افراد در پلتفرم

  ناوبري آسان پلتفرم  ها سازگاري پلتفرم با دیگر سامانه

  سپار  الزامات  سازمان جمع
  اعتماد  گذاري هدف

  هاي باشگاهارزش  حمایت مدیران
  وجود منابع  هاي  کارکنان آموزش و مهارت

  ساز و کار تشویق و انگیزش  ادراك کاربران از کارآیی

  الزامات  محیطی
  حمایت دولت
  قانون  و عرف
  اعتماد عمومی

 جمعی در باشگاه فوتبال مالی تأمین الف. کاربردهاي 
 تـأمین  مـالی مسـتقیم،    تـأمین  یابی،  ایدهجمعی براي   مالی تأمین توان از  ها،  می براساس یافته

  .کرد هاي فوتبال استفاده  ر باشگاهمالی غیرمستقیم و انجام مسئولیت اجتماعی د
 از جمعی، حل مستقیم مشکالت مالی باشگاه  با اسـتفاده  مالی تأمین امکانات  بهترین از یکی

هاي اهدا، پاداش، وام  و  تواند با استفاده از مدل . باشگاه فوتبال میاستسرمایه اندك هواداران 
هاي  براي ایجاد زیرساختد از مشارکت هواداران خو ،کار قانونی) سهام (به شرط وجود ساز و

  :شود مند  مناسب، خرید بازیکنان و یا تولید بعضی محصوالت بهره
 بـه  فراخـوان  طریـق  از رو مثل نیاز به پول براي ساخت  ورزشـگاه،  خودش اصلی هاي الویت تونه می .. باشگاه"

شاید هواداران هم مشکالتی رو  در باشگاه ببینن که بخوان حل بشـه .... بـه ایـن طریـق خـود       اعالم کنه.  مردم
  ).9شونده  (مصاحبه "شه.. هاي هواداران مطلع  می باشگاه هم از اولویت

  

  و جمعـی  مـالی  تـأمین   اختصاصـی با طراحی پلتفـرم   توانند یمهاي پرطرفدار  همچنین باشگاه
هـا، ضـمن بـرآورده سـاختن نیازهـاي مـالی       وکار کسـب  اعطاي دسترسی به هـواداران و دیگـر   
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و با دریافت درصـدي   غیرمسقیمصورت  مند، خود نیز بهوکارهاي عالق دیگر  کسبهواداران و 
تواننـد بـا    مـی  هـا  . باشـگاه شـوند  منتفـع   ،دهـی  از وجوه گردآوري شده به عنوان هزینه خـدمات 

پرداختـه  د خـو  محصوالت مورد خدمات و در کاربران نظرات ها به کسب پلتفرماستفاده از این 
  گـذاري  (به تنهایی یا بـا مشـارکت دیگـران) سـرمایه     کنندگان جذاب مشارکت هاي ایده و روي

جمعـی باشـگاه و    مـالی  تـأمین  سـایت   . در این صورت حضور خیل عظیم هواداران در وبکنند
هاي  جمعی باشگاه مالی تأمین هاي  تواند پلتفرم می یحتاست که  مزیتی ،ها برقراري ارتباط با آن

 ، ظرفیـت  این از استفاده با اگر حال  کند. هاي حاضر تبدیل فوتبال را به رقیبی براي دیگر پلتفرم
 هـاي   پلتفـرم  نیـز   هاوکار کسب دیگر   کند، افزایش پیدا باشگاه مجازي تعداد کاربران و جامعه

مـتن   در توانند می  وبینند  د میهاي خو مالی پروژه تأمین جمعی باشگاه را منبعی براي  مالی تأمین
 شـان آورده و  بازار دسـت  هب را خود تولیدي و تبلیغاتی جدید هاي ایده ،ها باشگاه شبکه مجازي

  دهند: را گسترش
  تبلیغاتی جدید هاي  ایده ها باشگاه متن در توانند می و دهند را گسترش خود بازار مایلند وکارها کسب  از خیلی"
  ).6شونده (مصاحبه "... آورند دست به  تولیدي و

  

ت اجتماعی یانجام مسئول ،هاي فوتبال جمعی در باشگاه مالی تأمین یکی دیگر از کاربردهاي 
مشـارکت   قبـال  هـواداران در  ،شـود  عشق و عالقه و دلبستگی فراوان به باشگاه باعث مـی است. 

  بـا اسـتفاده از ایـن ظرفیـت،     کننـد.  دنبـال  را کسـب پـاداش مـادي    بـاالتر از  اهـدافی د مالی خـو 
اي باشــگاه و محبوبیــت  تواننــد بــا توجــه بــه جمعیــت گســترده، ظرفیــت رســانه  هــا مــی اشــگاهب

ه و ضـمن حمایـت از   اقدام کـرد ) Porter&Cramer,2011خلق ارزش مشترك(	به  ،ورزشکاران
گذاري در اسـتعدادهاي ورزشـی و تـالش     هاي خاص، سرمایه جوامع محلی و کارآفرینی گروه

  : جمعی بپردازند  مالی تأمین به توسعه فرهنگ  ،هاي کاربردي آموزشارائه براي 
سرپرست منطقه دوخته شده باشـه،  هـم    هاي باشگاه که توسط زنان  بی هاي ورزشی یا لباس ..  با فروش شال  "

  ).1شونده (مصاحبه"درآمدي براي اون افراد باشه..  تونه سود اندکی برداره، هم باشگاه می



  292 1398تابستان ، 1 شمارة ،12 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

  هاي فوتبال جمعی در باشگاه مالی تأمین  کارگیري به ب) الزامات 
هـاي فوتبـال را    جمعی در باشگاه مالی تأمین الزامات  استفاده از  ،هاي پژوهش بر اساس یافته

 محیطـی    هـاي  ویژگـی  سـپار و   فناورانه، خصوصیات سازمان جمعالزامات توان در سه گروه  می
  شود:  پرداخته می ها به آنکه در ادامه  کرد بندي دسته
 الزامات فناورانه 
 اصـل بنـابراین یـک    .فناوري اطالعات وارتباطات است مبتنی بر يفرآیند جمعی مالی تأمین 

   :است مناسب رساختیزمهم براي استفاده از آن از سوي سازمان، در دسترس بودن 
کارگیري هواداران در سراسر کشـور باشـد، مسـلماً     جا خوب نیست و اگر هدف  به اینترنت در همه .. شرایط"

  ).19شونده (مصاحبه "هاي دور مشارکت کمتري خواهند داشت.. شهرستان
اندازي و نگهداري  چون: هزینه موردنیاز براي راههمعواملی  ،هاي این پژوهش براساس یافته

برداري از آن،  سـازگاري   الش ذهنی موردنیاز براي یادگیري و بهرهپلتفرم، پیچیدگی و میزان ت
ــامانه   ــر س ــا دیگ ــرم ب ــی  و ادراك از     پلتف ــریم شخص ــظ ح ــان، حف ــاوبري آس ــود، ن ــاي موج ه

اي، امنیـت   هاي اصلی هر سـامانه  یکی از دغدغه  دارند. نقش حیاتی در موفقیت ، آن سودمندي
نویس مجـرب و اسـتفاده از    هاي برنامه از به گروهنی .استهاي پرداخت آنالین  اطالعات و سیتم

  هاي اساسی است: از چالش ،امنیت اطالعات و ارتباطات مورددانش روز دنیا در 
کـنن  کـه بایـد در طراحـی سـایت نکـات        هاشون از اینترنت استفاده می خیلی از کاربران از طریق موبایل  .. "

شـونده   (مصاحبه"ک سایت هستن،  خصوصاً هواداران رقیب.. ها هم عاشق ه زیادي در نظر گرفته بشه... برخی
18 .(  
 سپار     الزامات  سازمان جمع 

جمعی مستلزم ایجاد یا وجود  برخی شـرایط در سـازمان    مالی تأمین برداري مطلوب از  بهره  
ریـزي   گـذاري و برنامـه   بیـنش مـدیران، هـدف    ،هاي این پژوهش سپار است. بر اساس یافتهجمع

 از اسـتفاده  بـا  توانـد  یمـ  تیریمـد جمعی بسیار مهـم اسـت.    مالی   تأمین مناسب  براي استفاده از 
 را ابتکـارات  نیـ ا شـکل   نیبهتـر  به ،مناسب ياستراتژ اتخاذ ی سازمان ورونیب و یدرون تیظرف
    کند: یاتیعمل
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-براي اهداف محدود مـی ها  مخصوص مدیریتی است که تعهد دارد...  مدیر دولتی که ..این روش"
تواند استراتژي داشته باشد؟ استراتژي او فقط خودش است و همان اهداف فردي هم  آید، چگونه می
  ).22شونده  (مصاحبه "ریزي ندارد.. ها هم توان برنامه رسد، چون براي همان به موفقیت نمی
ــ  نــوع  وظــایف، ، اهــداف شــدن بــا مشــخص ار و میــزان  مشــارکتی کــه از جمعیــت انتظ
 آمـوزش  به ازین ،کنندیم شرکت فرآیند نیا در که یتیجمع یگستردگ .شود می داریممشخص 

 بـه  هم و بردار بهره عنوان به هم ،پلتفرم نیا اب افراد تعامل نحوه  کند.  یم دوچندان را شناخت و
  است: يضرور ،کننده مشارکت عنوان
ها ضعف دارن، کار  شن و اگر حس کنن در استفاده از این می... کارکنان فعلی تأثیرگذارن.  با رابطه گزینش "

  ).5شونده  (مصاحبه"زنن  .. رو  زمین می
 شـرکت  سـاختارها  نیـ ا در کـه  يافـراد  بـه تـا   گیـرد کـار   هرا بد باشگاه باید تمام تالش خو

 جنبـه  تنهـا  ساختارها نیا و شود یم گرفته کار هب آنان نظرات و ها  دهیا که اطمینان دهد ،کنند می
 هـاي باشـگاه بـراي ایجـاد     ارزش مـورد که کـاربران در   حاصل شود نانیاطم. باید ندارد یشینما

). بـا معرفـی و   Brabham,2009(باشـند  کـرده  کسـب  یکـاف  یآگـاه  ،دهی پاداش نحوه وپلتفرم 
ارزش "  جمعـی و ایجـاد حـس    مـالی  تـأمین   کـارگیري  بـه  رسانی دقیق اهداف باشـگاه از    اطالع

 بـر  نتیجـه  تمرکـز    در .یابد هاي جمعی سازمان تجسم می کاربران، اهداف و آرمانبا  "مشترك
مـالی باشـگاه    تـأمین  هاي  براي موفقیت پروژه و هوادارانرود از بین میهاي مالی باشگاه  انگیزه

  کنند: احساس مسئولیت میبیشتر هاست،  که وابسته به حمایت آن
ـ  نظـرش  کـه  هنـ یبب دیبااو  یه.فرارداشته باشه،  مشارکت يصورطور  به که نیا از هوادار..."  یشـه. م گرفتـه  کـار  هب

  ).7شونده (مصاحبه "...نداده هدر و ر وقتش که ونهبد تا بشه برقرار ارتباط او با باید حداقل

 الزامات  محیطی
هـاي   به چیزي بیش از وجـود سـازمان   ،جمعی مالی مینأهاي ت براي پذیرش و استفاده از نظام

هـاي پشـتیبان و    کننـدگان عالقمنـد نیـاز اسـت. چنـین نظـامی بـه سیسـتم         کارآفرین و مشـارکت 
کننده و همچنین فرهنگ پـذیراي ایـن شـیوه جدیـد از      توانمندساز نظیر قوانین و مقررات تسهیل

  ).Infodev,2013دارد( نیاز مین مالیأت
دسـت   که پولی کـه از ایـن طریـق بـه     ست؟ و اینپذیر ا .. مسئله اصلی  قانون است که آیا انجام این کار امکان"

ایم و قـرار بـود تـا پایـان سـال       صورت شفاف قابل ردیابی باشد.... در جلسات متعددي شرکت کرده آید، به می
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  ).16شونده  (مصاحبه"گذشته قانون ابالغ بشه که نشده...
از اهمیـت زیـادي  برخـوردار     مالی جمعـی، وجـود قـوانین     تأمین  کارگیري به براي  گرچه

مهمـی از قـانون نانوشـته     بخـش  ،گیـرد  عرف که از اخالق جامعه نشـأت مـی  موضوع اما  است،
  مالی جمعی مورد توجه قرار داد: د تأمینریزي  در طرحبا دقت جامعه است که باید آن را  

این ترس وجود داره که  ...ه دار مشکل ما جامعه در یعرف نظر از موارد از یلیخ و ستین قانون ی که چ همه.."
  ).9شونده مصاحبه ( "این کار رو نوعی گدایی بدونن..

جمعی، اعتماد است کـه باعـث    مالی تأمین گذاران در  هاي سرمایه ترین نگرانی یکی از اصلی
) و در Colombo et al.,2015(شـود  مـی  ها  گذاري در این پروژه کارآفرینان از سرمایه خودداري

در تعـامالت   .کـرد  شـوندگان دریافـت    حاضر نیز بیشترین توجـه را از سـوي مصـاحبه    پژوهش
بر تصـمیم    آن، ارتباطی هاي میزان اعتماد کاربران به سازمان و روش ، جمعی مالی تأمین آنالین 

کـاهش   اعثکارهاي ایجاد اعتماد اغلب ب و است. از آنجا که ساز ثیرگذارأها ت به مشارکت آن
براي شکوفایی بازارهـاي  ها  وجود آن شود، اما  تقارن اطالعاتی می عدم اطمینان برخاسته از عدم

	.است آنالین حیاتی  	

 گیريبحث و نتیجه
 جمعی در  مالی تأمین  کارگیري به پژوهش حاضر با هدف شناسایی موارد استفاده و الزامات 

همکـاران  و سـیمونز  هـاي    این پـژوهش بـا یافتـه    هايیافته هاي تثبیت شده انجام شد.وکار کسب
 هـاي نوپـا بلکـه بـراي     وکار کسـب  تنهـا بـراي    جمعـی نـه   مـالی  تـأمین   ،دارند بیان می که  )2019(

ــب ــل  وکار کس ــز  قاب ــده نی ــت ش ــاي تثبی ــتفاده  ه ــت،اس ــوایی دارد اس ــر،    .همن ــان دیگ ــه بی ب
 گونـاگون از   و بـا اهـداف  تواننـد براسـاس نیـاز سـازمان خـود       هاي تثبیت شده  مـی وکار کسب
 اهـداف مـالی در    کننـد  میکه این پژوهشگران تصریح   . در حالیکنند جمعی استفاده  مالی تأمین

هـاي ایـن    ، یافتـه استوکارهاي تثبیت شده در اولویت نجمعی در کسب مالی تأمین  کارگیري به
سـتفاده  از ایـن شـیوه     تواند یکی از اهداف اصـلی ا  مالی می تأمین پژوهش بیانگر آن است که  

و  سـیمونز  در پژوهشاست. رسد این موضوع تا حدي تابع زمینه مورد مطالعه . به نظر میباشد. 
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 امـا پـژوهش حاضـر در     انـد،  بـوده صـنعتی  -هـاي تولیـدي  مورد مطالعه شرکت )،2019( همکاران
  ورزشی ( باشگاه فوتبال) انجام شده است. -هاي خدماتیوکار حوزه کسب

 تـأمین  ) به برخی موارد استفاده از Haas et al.,2014;Muller et al.,2016تحقیقات قبلی(در 
سازي و ارتباط کارکنان با یکـدیگر اشـاره شـده       شبکه  مسئله، حل یابی، جمعی مانند: ایده مالی  

هـاي ایـن پـژوهش نشـان      یافته حال با این گذارد.   صحه می ها آن پژوهش حاضر نیز بر کهاست 
جمعی براي  مالی تأمین مالی،  از  تأمین یابی و  بر ایده  توانند عالوه هاي فوتبال می باشگاه ،دهد یم

 توانـد  که می است فرهنگی فعالیت ذاتاً یک ورزش. کنند استفاده  نیز مسئولیت اجتماعیانجام 

ه کننـد  تضـمین  توانـد    مـی  ه ورزش  نیـر فلسـف  افـراد شـود.   زنـدگی  در مثبـت  تغییـرات  موجـب 
ــاي ارزش ــاعی ه ــاران،  اجتم ــانی و همک ــد (احس ــابراین   .)1396باش ــرم  بن ــتفاده از پلتف ــا اس  ب
 ، هـا وکار کسـب  سـرمایه بـراي کارآفرینـان و     تـأمین  توان ضمن  می ،ها جمعی باشگاه مالی تأمین

بضـاعت،   (ماننـد ورزشـکاران بـی    ي خـاص ها هاي جدیدي را با حمایت از برخی گروه فرصت
جمعـی بـه عنـوان      مـالی  تـأمین   صـورت    . در ایـن کرد و غیره) ایجاد  کارآفرین معلوالن، بانوان

مـالی   تـأمین  بـر   ) و عالوهIngram,2016ه (کرد پلتفرم عمل پیرامونی ابزاري براي ایجاد جامعه 
هـاي آینـده، باعـث ایجـاد      تر براي فعالیت هاي موردنظر و دسترسی بنگاه به منابع گستردهپروژه

  .شود می مالی جمعی در جامعه  تأمین مقبولیت و مشروعیت 
  
  
  
  
  

  وکارهاي تثبیت شده (منبع: محقق ساخته) جمعی در کسب مالی الزامات تأمین. 4 شکل
 

هـاي فوتبـال بـا اسـتفاده از روش      بیانگر آن است که  باشگاه همچنین هاي این پژوهش یافته
هاي   مالی پروژه تأمین توانند ضمن  می، )Haas et al.,2014جمعی( مالی تأمین مشارکت همگانی 

پیونـد میـان ماهیـت اقتصـادي و      ه و ضـمن ایجـاد  کـرد  هاي نوین درآمـدي ایجـاد    روشد، خو
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حـوزه فوتبـال گسـترش دهنـد. در ایـن راه       فراتر از را د مرزهاي سازمانی خو ، اجتماعی باشگاه
ســپار،  ســازمان جمــع  هــاي ویژگــی ،جمعــی مــالی تــأمین یــزي بــراي رالزم اســت هنگــام برنامــه

دقـت بررسـی شـوند. ایـن      بهدارد، درآن فعالیت  وکار کسب هاي فناوري و محیطی که  ویژگی
  .)استPalacios et al.,2015( ید نظراتؤها م یافته

 مـورد ) کـه در  ٢٠٠3(هـاي ونکـاتش و همکـاران     یافتـه  هاي این پژوهش و نیز براساس یافته
زیرسـاخت،   ،)2010(همچنـین براسـاس نظـرات شـامرا      و انـد  هکـرد  پذیرش فنـاوري پـژوهش   

گذاري مناسب و حمایت مـدیران، اعتمـاد، ادراك از کـارایی، راحتـی اسـتفاده، سـرمایه        هدف
آنجا  در سازمان است. همچنین از  جمعی مالی   تأمین  کارگیري به از الزامات  ،انسانی و آموزش

 )Motowidlo & VanScotter,1994 ( وظـایف ذاتـی   وگـذاري جـز   سـرمایه  ردازي وپـ  کـه ایـده  
مؤثر  هایی که بر انگیزه افراد  مشوقارائه هاي فوتبال نیست،  جمعی باشگاه  مالی  تأمین نفعان  ذي

 تـأمین  پژوهشـگران   نیـز  مالی جمعـی  تأمین در ادبیات  .از اهمیت باالیی برخوردار است ،باشد
گرچه  عشق و عالقـه   ،به اعتقاد خبرگان این پژوهش  اند.  ه این نکته اشاره کردهب مالی جمعی 

 ،هاي اقتصادي باشـند  اهدافی فراتر از انگیزهدنبال  بهکنندگان   مشارکت شود می به باشگاه باعث 
  ها قرار گیرد. کار باشگاه هاي اقتصادي  و خیرخواهانه باید در دستور اما ترکیبی از مشوق

آن  ش است که قوانین و فرهنـگ پـذیر   پذیر امکانجمعی در محیطی  مالی تأمین استفاده از 
فرآینـدي   ،اعتمـاد  ).Infodev,2013(وجود داشته و اعتماد عمومی از سطحی باال برخوردار باشد

 محیط آنالین و خصوصیات پلتفـرم  به با توجه  شود. می پویا و منطقی است که طی زمان ایجاد 
  وجـود دانـش کـافی نـزد     آشنایی کاربران با پلتفرم، عـدم    عدم، مسائلی همچون جمعی لیما تأمین

هـاي  وکار کسـب چالشـی بـزرگ بـراي     ،)(Kang et al., 2016  تقـارن اطالعـاتی   عـدم  آنـان و 
   ست.نوپا

بـر   ،تثبیـت شـده   وکـار  کسـب  مالی جمعی به یک  تأمین هاي  وابستگی پلتفرماز دیگر سو، 
بیانگر آن است نیز هاي پژوهش حاضر  ) و یافتهIngram et al.,2016گذار بوده (ثیرأفعالیت آن ت
تواند باعـث کـاهش ایـن مـورد خطیـر و جلـب        ها، شبکه اجتماعی و برند باشگاه می که  ارزش
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طلبـی   فارغ از منفعـت و اعتماد  وابسته به ادراك هواداران  کنندگان  شود. این  اعتماد مشارکت
  .است  باشگاه جانبه یک

  ها پیشنهاد
هـاي فوتبـال    باشـگاه  درمـالی جمعـی را    اسـتفاده از  تـأمین  و شرایط  کاربردهااین پژوهش 

هـاي تثبیـت شـده  نیـز مـورد بررسـی       وکار کسـب  دیگـر  مورد است در  الزم  ، وهکرد بررسی 
-مـدل ارائـه   و جمعی درون سـازمانی،  مالی  تأمین تعریفی جامع از ارائه پژوهشگران قرار گیرد. 

ــاي  ــب ه ــار کس ــاه  وک ــه بنگ ــد ب ــه بتوان ــه از     ي ک ــتفاده بهین ــتاي اس ــده در راس ــت ش ــاي تثبی  ه
توانـد در دسـتور کـار     مـی  ،رسـان باشـد   نفعـان یـاري   جمعی و ایجـاد ارزش بـراي ذي   مالی تأمین
ثیر اسـتفاده  أ، تـ وکار کسب فرهنگی محیط  هاي ویژگیقرار بگیرد. همچنین با توجه به ان محقق

یکی دیگر از موارد پژوهشی است که خبرگـان ایـن    نیز بنگاه خوشنامی جمعی بر الیم تأمین از 
  کید داشتند.أپژوهش  بر آن ت

 بـا کـه از آن   نیـاز دارد  شـرایطی خـاص   بـه  ،مین مالی جمعـی أحصول نتایج موردانتظار از ت
 و نیازمنـد تـالش حاکمیـت بـراي تحقـق آن     شـود   یاد می »مین مالی جمعیأاکوسیستم ت«عنوان 
حجم مبادالت و  از آن موارد استفاده که دهد جمعی در ایران نشان می مالی تأمین بررسی  است.

 اسـت  بسـیار کمتـر از منطقـه و غیرقابـل مقایسـه بـا کشـورهاي اروپـایی و آسـیایی           کشـور در 

، ایجاد اعتماد افراد بخشی و ترویج استفاده و مشارکت آگاهی. )1397غالم و همکاران، (حاجی
جلـوگیري از   و  گـر  هـاي احتمـالی، ایجـاد نهادهـا و قـوانین تسـهیل       ري از کالهبرداريو پیشگی

تـالش پژوهشـگران و    بـه موضـوعاتی اسـت کـه     جملـه  ، ازها پلتفرمدر رقابت  عدم و یکنواختی
هـا در اسـتفاده    هاي کارآفرینان و سـازمان  گذاران براي شناسایی موانع و رفع محدودیت سیاست

 هــاي  هــاي پرطرفــدار بــه ایجــاد پلتفــرم  دارد. در ایــن راســتا ترغیــب باشــگاهنیــاز از ایــن روش 
توانـد ضـمن    هایی است که می از جمله سیاست ،ها حاکمیت از آن   جمعی و حمایت مالی تأمین

هـاي   مـالی باشـگاه   تـأمین  مـالی، بـه کـاهش مشـکالت      تأمین آشنایی بیشتر جامعه با این روش 
  شود.  فوتبال نیز منجر
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  بعمنا
شناسـایی  ").1397(زاده، زینـب  منـدعلی  و  بیـب ح هنـري،  ؛ چیان، هاشـم  کوزه؛ احسانی، محمد

  616-599،  9)4، (شیزمدیریت ور، "ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش
 ).1397محمدکاظمی، رضـا(  و  سازان، هستی چیت ؛ رضوانی، مهران ؛ کافشانی، عبداهللا احمدي

توسـعه  ، "وکـار  کسب فرینانه در جذب سرمایه از فرشتگانکارآ واکاوي آمیخته بازاریابی"
 940-621 ، 11)4کارآفرینی، (

ــر( محــب و  کــامبیز طــالبی، ؛ سازان،هســتی چیــت ــدي   شناســایی و اولویــت").1396علی،امی بن
توسعه  ، "IT کارهاي نوپاي حوزه و  کسب در انداز مالی خودراه تأمین هاي  ترین روش رایج

    79-61 ، 10)1کارآفرینی، (
،  زاده حســنو 	علینقــی، مشــایخی ؛ علــی، زاده قطــري رجــب ؛ ، علــیســریزدي غــالم حــاجی

،  رشد فنـاوري، سـال   "جمعی مالی مینأپژوهشی ت پیشینهبررسی سیستماتیک 	" ).1397علی(
  53-44.،57، شماره15

 و طراحـی ").1395چیان، هاشم؛ احسانی، محمـد و  امیـري، مجتبـی(    ،کریم؛ کوزهزهرهوندیان

ورزش،  مـدیریت  ،  "ایـران  فوتبـال  برتـر  لیگ هاي باشگاه بازاریابی هاي قابلیت مدل تدوین
)1(7 ،81-95  

 الگـوي  طراحـی ").1396غفـوري، فـرزاد(   و کشکر، سارا؛ ، غالمعلیکارگر؛ سلطانی، مصطفی

  21-30، 7)4( ، توسعه مدیریت ورزش ،"ایران فوتبال اي حرفه هاي باشگاه درآمدزایی

 ).1397( رگسنـ  پـور،  ایمـانی  لیرضـا؛ مبـارکی، محمدحسـن؛ رضـائیان،  علـی و     نکو، ع	هاشمی
 ،11)3توسعه کـارآفرینی، (  ،"وکار گیري فرشتگان کسب اهداف، باورها و فرآیند تصمیم"
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