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 (SWOT )تحلیل اجتماعی بانکداری در دهیوام نوین روش ارزیابی
 

 
 1 شاهچرا مهشید              

 2سلیمانی فاطمه
 

 چکیده

 .است هکرد تبدیل مالی بازارهای به را مالی خدمات صنعت اساساً که است بوده اخیر هایدهه در پیشرفت بارزترین اینترنت

 هاییسرویس زا بسیاری .است کرده دگرگون را بانکداری صنعت هایجنبه از بسیاری اساساً الکترونیکی ارتباطات سایر و اینترنت ظهور

 دارای لیما خدمات صنعت در اینترنت، ظهور با .گردندمی ارائه نهادها سایر توسط اکنون شدمی ارائه هابانک توسط سنتی طور به که

 نموده یاریبس تغییرات یکدیگر به توزیع هایکانال تبدیل و گذاریقیمت قیمت، شفافیت بهبود : از عبارتند که است شده شتاب

 باعث آن، از پس مالی بحران و 0222 سال از اقتصادی رکود .است الکترونیکی دهیوام صنعت ظهور نتایج، قبیل این از یکی .است

 ددرآم کم جامعه سنتی، بانکداری موسسات از گیریوام توان غیاب در .است شده گذشته دهه در هاملت میان در فقر میزان زایشاف

 جهانی مالی بحران اما است. شده محدود باال، بهره هاینرخ پرداخت با وام، حریص افراد یا دوستان و خانواده از گرفتن قرض برای

 طریق از تجاری هایفعالیت برای کرودفاندینگ است. کرده هموار گیریوام و دهیوام هایمکانیزم از جدیدی طیف برای را راه اخیر،

 وسطت اغلب و کندمی ایفا مالی منبع یک عنوان به بزرگی نقش و کرده تامین مالی منابع کوچک، مقیاس در گذارسرمایه چندین

 رارق استفاده مورد ندارند، سرمایه به دیگری دسترسی راه، این جز به که افرادی ویژه به متوسط، و کوچک کارآفرینان و هابنگاه

 وینش بزند. دور را سنتی مالی تامین هایمدل هایمحدودیت از بسیاری تواندمی مالی منبع یک عنوان به کرودفاندینگ گیرد.می

-سرمایه جای به مردم، عموم از مالی هایکمک مستقیم دریافت برای کارآفرینان از برخی که کردند مشاهده (0212) 3لرالد و بکر

 کنیک،ت این اند.کرده اتکا اینترنت به خطرپذیر، گذاریسرمایه هایصندوق یا هابانک کار، و کسب فرشتگان قبیل از مالی گذاران

  است. کرده فراهم  را خاص هایپروژه در گذاریسرمایه برای سرمایه جستجوی امکان کرودفاندینگ عنوان تحت

 وشر این تهدیدات و چالشها برررسی اجتماعی های شبکه بوسیله مالی تامین نوین روش معرفی از پس مقاله این از هدف

 و کوچک های کار و کسب برای اجتماعی هایگروه از سرمایه ایجاد و بازار قدرت افزایش باشد. می SWOT  روش از استفاده با

  باشد. می روش این از استفاده فرصتهای جمله از روش این در سرمایه به رسیدست افزایش
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 مقدمه .1

 رایب که هستند اقداماتی مالی، کمک دریافت و جایگزین وجود از اطالع پول، آوریجمع و مالی تامین توسعه هایاستراتژی

 اظهار (0222) 3یرامیلی و وینتون (.0،0222اسپینلی و )تایمنز باشندمی واجب 1متوسط و کوچک هایبنگاه بیشتر حیات و موفقیت

 بررسی هب شروع تواندمی کارآفرینی سازمان باشند، شده تعریف خوبی به آن گرفتن استراتژی و بازار فرصت هسته که زمانی کردند

 )سرمایه عملیاتی نیازهای (0) زمانه(، یک مخارج سایر و توسعه و تحقیق وسایل، تجهیزات، ) دارایی نیازهای (1) نظر از مالی نیازهای

 بالقوه منابع اب توانندمی لذا کنندمی بینیپیش را شانشرکت گذاریسرمایه نیازهای موفق کارآفرینان کند. ها(عملیات برای گردش در

 هایبنگاه که کردند بیان (0222) 4نچ و ژو بپردازند. کاروکسب روابط ایجاد و مذاکره انتخاب، ارزیابی، به مناسب طوربه مالی تامین

 شکست املع یک فیزیکی منابع فقدان دارند. نیاز کار و کسب هایفرصت از بردن سود برای فیزیکی منابع به جدید متوسط و کوچک

 از نابعیم به کوچک هایبنگاه دارد. نیاز آن کردن محقق برای فیزیکی منابع به فرصت کشف زیرا هاست بنگاه نوع این برای حیاتی

 اشاره (0222) رابینسون و راب گردند. بازار در رقابتی مزیت دریافت به قادر تا دارند نیاز گردش در سرمایه و ثابت هایدارایی قبیل

 عهتوس و گردش در سرمایه با شدن مواجه نقدی، هایگذاریسرمایه شدن متقبل برای جدید متوسط و کوچک هایبنگاه که کردند

 اختارس مالی منابع این باشد. سهام و بدهی از ترکیبی یا بدهی سهام، قالب در تواندمی که دارند نیاز گذاریرمایهس به محصوالت،

 و اه کشور در ارتباطی زیرساختهای توسعه و کوچک کارهای و کسب نیاز به توجه با دهند.می تشکیل را شرکت یک ایسرمایه

  است. یافته ظهور مالی تامین و دهی وام نوین روشهای اینترنت

 هک تفاوت این با .گیردمی قرض مردم اجتماع از که است آمده وجود به غیربانکی دهیوام از جدیدی نوع اینترنت، تولد با

 شروع دهندگانوام و گیرندگانوام میان هاییواسطه عنوان به اینترنت هایسایت رود.می فراتر جغرافیایی مرزهای از وامعج مفهوم

 مالی عمناب از کوچکی بخش تنها دهندهنشان هنوز هافرمپلت این اگرچه کردند. یافته توسعه مختلف اقتصادهای در رسانیخدمت به

 عالوه، هب باشند. آینده در سرمایه از توجهی قابل منبع توانندمی وجود این با باشند، می رشد حال در و هستند کار و کسب در موجود

 ،باشند اشتهد بانکی خدمات به دسترسی توانند نمی که افرادی برای مالی منابع به دسترسی توسعه به ندتوامی مالی تامین نوع این

 توسعه کشورهای در سرمایه افزایش موجب مالی هایگریواسطه در 5واسطه نقش شکاه با و کرده کمک باال هایبهره نرخ کاهش

 (0222 ،6ونگ ژنگ ونگ، چونگ ) گردند. توسعه حال در و یافته

 اتوماتیک صورت به و سرعت به و راحتی به دهدمی اجازه گیرندگانوام به که است آنالین تحویل کانال یک  2الکترونیکی دهیوام

 یک نآنالی دهیوام دهد.می ارائه وامشان سبد توسعه برای بیشتری هایفرصت اعتباری هایاتحادیه به و گرفته را وامشان تصمیمات

 وام ایدرآمده در گیرچشم رشد برای را زمینه که است وام انتقال خطوط به اینترنت نالکا کردن اضافه برای قدرتمند و اقتصادی راه

 به را درخواست فرآیند و داده قرار آنالین صورت به را وام هایعملیات نخست کند:می ایجاد را وام صورت سه به و کندمی مهیا

 کنندمی پر را هادرخواست واقعاً که مشتریانی درصد آنالین دهیوام فرآیند سازیساده با دوم کند.می تبدیل موقع هر و هرجا فعالیت

 اطالعات ورود طریق از متقاضیان به که دارد اعتباری دفاتر به واقعی زمان در هاییلینک قدرتمند تصمیم موتور یک دهد.می افزایش را

                                           
1 SMEs : Small & Medium Enterprises 
0 Timmons and Spinelli 
3 Winton and Yerramilli 
4 Zhou and Chen 
5 the middleman 
6 Chung Wang, Zheng Wang 
2 E-Lending 
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 طیفی دادن نشان با سوم دهد.می هارائ پیشنهاد( ) تصمیم یک دقیقه 5 از کمتر در و داده اعتباری گزارش یک ،

 هک وامی کنندگانمصرف اینکه احتمال ، کنندگانمصرف به اعتباری نمرات و ترجیحات اساس بر متغیرها از

  دهد.می افزایش ، کنند پیدا را کند برطرف را نیازشان

 ”سرمایه تامین“ معنای به 3فاندینگ  و ”مردم انبوه“ معنای به 0کرود لغت دو از مردمی سرمایه جذب یا 1فاندینگ کرود

 ”ماعیاجت یسرمایه تامین“ یا ”افراد از گروهی طریق از سرمایه تامین“ صورت به را فاندینگ کرود بتوان شاید است. شده تشکیل

 ارینگروزنامه دیدگان، حادثه به رسانیامداد جمله از هافعالیت از وسیعی طیف از مالی حمایت جهت اجتماعی سرمایه جذب کرد. بیان

 یدتول ،ایده صاحبان کارآفرینان، پ،ااستارت اندازیراه بودجه سیاسی، هایکمپین طرفداران، سمت از هنرمندان از حمایت شهروندی،

 برای تاس فعالیتی واقع در کرودفاندینگاست. شهری هایپروژه و علمی تحقیقات اختراعات، توسعه آزاد، افزارنرم توسعه بصری، آثار

 نجات هایراه از یکی را کرودفاندینگ توانمی د.شومی انجام اینترنت طریق از که مردمی هایپروژه توسعه و  پیشرفت به کمک

 قطری از مردم و کرده ایجاد را خود کمپین ،کارآفرین فرد ودفاندیگ،کر پروژه یک در دانست. جامعه یک هنر و تکنولوژی صنعت،

 سرمایه جذب دشوار بسیار فرایند از را او و کرده فراهم را وی نیاز مورد سرمایه اندک( بسیار مقادیر به )حتی خود مالی هایایتحم

 روی بر تربیش تمرکزی با و ترآسوده خیالی با تواندمی آفرینکار فرد دلیل همین به کنند.می نیازبی خصوصی یا و دولتی مراکز از

 .نماید تفعالی خود پروژه

 از هافعالیت از وسیعی طیف از مالی حمایت جهت اجتماعی سرمایه جذب صورت به ابتدا در اجتماعی مالی تامین ایجاد

 بودجه سیاسی، هایکمپین طرفداران، سمت از هنرمندان از حمایت شهروندی، نگاریروزنامه دیدگان، حادثه به رسانیامداد جمله

 هایروژهپ و علمی تحقیقات اختراعات، توسعه آزاد، افزارنرم توسعه بصری، آثار تولید ،ایده صاحبان کارآفرینان، پ،ااستارت اندازیراه

 .گرفت می قرار استفاده مورد شهری

 و کرده تامین مالی منابع کوچک، مقیاس در گذارسرمایه چندین طریق از تجاری هایفعالیت برای کرودفاندینگ امروزه

 این جز به هک افرادی ویژه به متوسط، و کوچک کارآفرینان و هابنگاه توسط اغلب و کندمی ایفا مالی منبع یک عنوان به بزرگی نقش

 از یبسیار تواندمی مالی منبع یک عنوان به کرودفاندینگ گیرد.می قرار استفاده مورد ندارند، سرمایه به دیگری دسترسی راه،

 برای کارآفرینان از برخی که کردند مشاهده (0212) 4لرالد و بکر شوین بزند. دور را تیسن مالی تامین هایمدل هایمحدودیت

 حتت تکنیک، این .اند نموده استفاده اینترنت اتکا با مالی گذارانسرمایه جای به مردم، عموم از مالی هایکمک مستقیم دریافت

 بررسی با مقاله این در است. کرده فراهم  را خاص هایپروژه در گذاریسرمایه برای سرمایه جستجوی امکان کرودفاندینگ عنوان

  شود. می پرداخته SWOT روش طریق از آن معایب و مزایا بررسی به اجتماعی دهی وام نوین روش معرفی و فاندینگ کرود فرآیند

 

 کرود فاندینگ  تامین مالی نوین اجتماعی: .2

 : از عبارتند اند شده شناسایی محققین توسط که کرودفاندینگ اصلی نفعانذی (،0213) 5داس و بوگره گفته به بنا

 د.)شکلدهنمی تشکیل را کرودفاندینگ فرآیند اولیه ساختار هاآن بین تعامالت و گروه سه این الگوها. و گذارانسرمایه کارآفرینان،

 هوعد گذارانسرمایه به و کرده تهیه مالی هایکمک برای فراخوانی ها(،استارتاپ کارها،وکسب کارآفرینان)یا آنها، گفته طبق (1

 شانمالی عمناب گیرندمی تصمیم که هستند کرودفاندینگ جامعه اعضای گذاران)حامیان(،سرمایه دهد.می غیرپولی یا پولی بازگشتی

                                           
1 Crowdfunding 
0 Crowd 
3 Funding  

 
4 Schwienbacher and Larralde 

5 Beugre & Das 
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 کنند.یم متصل کارآفرینان به را گذارانسرمایه که هستند هاییوبسایت ها،واسطه کنند. گذاریسرمایه پروژه در را

 م)مرد کوچک گذارانسرمایه از شدمی آن کمک به که شدمی تلقی ابزار یک عنوان به ابتدا در کرودفاندینگ

 در محققین از بسیاری (.0213 ،داس و کرد)بوگره دریافت پول غیرمحسوس و محسوس منافع قبال در معمولی(

 قبیل از اینترنتی الگوهای افتد.)می اتفاق هاواسطه طریق از عموما که کنندمی یاد فرآیندی عنوان به را آن کرودفاندینگ تعریف

 کارآفرینانی میان ارتباط ایجاد جهت روشی عنوان به تواندمی کرودفاندینگ ...(. و 4کالب لندینگ ،3زوپا ،0ایندیگوگو ،1استارترکیک

 رنددا تمایل و دهندمی تشکیل را ظهور حال در سرمایه منبع یک که نینوی گذارانسرمایه و دارند را شانسرمایه افزایش قصد که

 (.0213 ،5جگلویت و )واالنین گردد استفاده نیز کنند، گذاریسرمایه اینترنتی، هایواسطه طریق از را شانسرمایه از کوچکی مقادیر

 ) کارها و کسب به کرودفاندینگ الگوهای وجود دارد. وجود کرودفاندینگ اصلی نفع ذی سه میان زیادی ارتباطات

 کرودفاندینگ الگوهای کنند. مالی کمک درخواست و (a)کرده ارائه مردم عموم برای را  هایشانایده که دهدمی اجازه ها(استارتاپ

 هایراه از استفاده با که عادی، افراد و (b) گذاران()سرمایه حامیان برای گذاریسرمایه امکان کار این با و دهندمی ارائه را هاایده

 دهای عالقه حسب بر و کرده بررسی را شده ارائه هایایده گذاران()سرمایه حامیان کند.می ایجاد ندارند، گذاریسرمایه شانس دیگر،

 که ایایده یا پروژه به یان،حام که آنجایی از همچنین، .(c)کنندمی انتخاب را دارند اعتقاد آن به گذاریسرمایه برای که را هایی

 و کسب آن اختیار در را تجاربشان امکان صورت در دارند تمایل گردد، موفق که خواهندمی و داشته اعتقاد و عالقه شده مالی تامین

 کوچک، هدیه  یک :(e) جایزه )یک کنندمی پرداخت چیزهایی پولشان ازای در گذارانسرمایه به کارهاوکسب (d)بدهند. قرار کار

 تعهدم ها(استارتاپ ) کارهاوکسب گردد، کرودفاندینگ موفقیت با پروژه یا ایده یک که هنگامی اغلب . ... یا و درآمد از درصدی سهام،

  درصد(. 12-5 حدود ، شده آوریجمع مقدار از درصدی )معموال (f) کنند پرداخت هزینه یک الگو آن به که گردندمی

 

 
 همانطور ارد.د اشاره گذارانسرمایه از زیادی تعداد برای اینترنتی الگوی یک طریق از مستقیم گذاریسرمایه به کرودفاندینگ

 ند.کمی کوچک نسبتاً مالی حمایت یک سهام، یا فیزیکی محصول یک دریافت قبال در گذارسرمایه هر گفته، (0214) 6مولیک که

 اندینگکرودف وبسایت اولین .است هیافت توسعه آمریکایی و اروپایی کشورهای در سرعت به و هشد ریزی پایه 0222 سال در مدل این

 مدل یک عنوان به  کرودفاندینگ یافت. توسعه سرعت به و شد ایجاد 0211 سال در "جیان شی مینگ دیان" عنوان با چین در

  است. کارآفرینان و 2کوچک کارهایوکسب مالی مشکالت هایحل راه از یکی نوآورانه، و توسعه حال در کار و کسب

                                           
1 Kick Starter 
0 Indiegogo 

3 Zopa 
4 Lending Club 

5 Valanien & Jegeleviit 
6 Mollick 
2 SMEs 

(0214از فرآیند کرودفاندینگ )واالنین و ژگلویت، . ساختاری 1شکل   
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-وبسایت کنند.نمی دریافت چیزی دوستی، نوع حس روی از پول، اهدای قبال در افراد موارد، برخی در

 را شده تولید خدمت یا کاال افراد، دیگر، مواردی در باشند.می دارا را مدل این 0کرودرایز و1کیوا مانند هایی

 کتاب زا کپی یک اغلب هاسایت این در دارند. را مدل این استارتر کیک قبیل از هاییسایت کنند.می خریدپیش

 هویژب یا کنندنمی پرداخت افراد به ایبهره گیرندگانوام مدل، دو هر در شود.می اعطا گذارانسرمایه به شده تولید که دیسی یک یا

  کنند.نمی بازپرداخت را مالی هایکمک

 در .4است شده داده قرار آمریکا کشور کار قانون در 0210 سال از که است 3سهام کرودفاندینگ فاندینگ، کرود دوم حالت

 یشپ کنند.می دریافت کار و کسب در سهامی گذاریشان، سرمایه ازای در پول اصل و بهره دریافت جای به گذاران سرمایه حالت، این

 مدل کرودفاندینگ از دیگر حالتی بود. غیرمجاز عمومی طور به گذاریسرمایه درخواست خصوصی، هایشرکت برای ،قانون این از

 گذاریسرمایه را وام از کوچکی هایبخش افراد نظیر، به نظیر دهیوام در دارد. شهرت نظیر به نظیر دهیوام به که است محور بدهی

 در هک هاییسایت بزرگترین از کنند.می دریافت بهره همراه به را پولشان اصل کند،می پرداخت را وام گیرنده،وام که هنگامی و کرده

 در یعنی آن از بعد سال یک کالب لندینگ و 0226 سال در پراسپر . 6کالب لندینگ و 5پراسپر از: عبارتند دارند فعالیت زمینه این

 ذاریگسرمایه هایگزینه ارزیابی برای اعتباری امتیاز بر مبتنی مدل یک از وبسایت دو هر است. نموده فعالیت به شروع 0222 سال

 ذارانگسرمایه سپس و شود گرفته نظر در نمره یک بر مبتنی اعتبارشان ارزیابی که دهندمی اجازه متقاضیان کنند.می استفاده

 یسکر سنتی، اعتباری بازارهای همانند شوند. ریسکی میزان چه متحمل وام، یک مالی تامین هنگام به که کنند تعیین توانندمی

 ودموج دیگری جای در است ممکن که کندمی تامین را ایبودجه نظیر، به نظیر دهیوام گردد.می باالتر بهره نرخ به منجر باالتر

 و گذاری سرمایه هایوبسایت از اولیه هدف است. 2روزپرداخت هایوام قبیل از روش این هایجایگزین از ترپایین هانرخ و نباشد

  ببرند. خوبی سود توانندمی بنابراین، است پروژه حمایت برای پول بیشتر هرچه آوریجمع کرودفاندینگ،

 طریق از توانندمی کنند،می شرکت کرودفاندینگ در مشتریان که هنگامی ،است شده داده نشان 0 شکل در کههمانطور

 کامل را رداختپ آنالین صورت به شده، تعبیه ثابت دکمه یک بر کلیک با توانندمی گذاران،سرمایه کنند. کسب طالعاتا وبسایت، آن

 دح آن از یا و شود حاصل درخواستی پول  میزان کل مقرر، زمان در اگر است. متفاوت بازده با متناظر متفاوت گذاریسرمایه کنند،

 ورت،صاینغیر در شود،می داده کنندگانمصرف آن به دریافتی وجوه و شودمی اجرا موفقیت با کرودفاندینگ عملیات شود بیشتر

 نندگانکمصرف اولیه درخواست منزله به پروژه، توضیح فرآیند، این در گردانند.میبر را وجوه کنندگانمصرف و خورده شکست پروژه

 و تماموری ،هستند پروژه مالی تامین خواستار که کسانی معرفی شود:می شامل را زیر اطالعات عموما کرودفاندینگ، وبسایت است.

 کیفیت اطمینان، مشتری، همکاری ،پروژه آورانسرمایه و 2مالی کنندگانتامین میان تقابل و بازده پروژه، پیشرفت پروژه، هایمشخصه

 دارند. پروژه آورانسرمایه رفتار و تصمیم بر مهمی اثرات عوامل این پروژه. به مربوط اجتماعی هایشبکه و اطالعات

 

 
 

                                           
1 Kiva 
0 Crowdrise 
3 Equity crowdfunding 
4 See http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/05/president-obama-sign-jumpstart-our-businessstartups-

jobs-act. 
5 Prosper 
6 Lending Club 
2 Payday loans 
2 Funder 
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 روژهپ مالی کنندگان عوض،تامین در کنند. پرداخت ار کرودفاندینگ در شرکت مالی هزینه ویژه به هزینه، باید پروژه آورانسرمایه

 یشترب آینده در بازارشان ارزش که آنهایی به یا دهند،می را شودمی تولید آینده در که محصوالتی آنها به ،سرمایه جذب برای معموال

  کنند.می تقدیم 1هدایایی باشد مشتریان مالی حمایت از

 تخفیف است. قیمت است، اثرگذار آنالین  خرید بر که عاملی ترینمهم که دهدمی نشان (0220) 0روبینشتین مطالعات

 عدادت کرودفاندینگ، فرآیند طول در شود.می آنالین خرید برای کنندهمصرف تشویق و جذب باعث که است عاملی مهمترین قیمت،

 از لقب را کنندهمصرف اطالعات و سفارشات تولیدکنندگان بنابراین، دهندمی انجام را خریدشان قبل از کنندگانمصرف از زیادی

 راین،بناب یابد. کاهش هزینه و ریسک و یابد بهبود تواندمی آنها توسعه و تحقیق بخش کارایی کنند،می دریافت تجاری، تولید

 اندینگکرودف رفتار بر اثرگذار مهم عامل یک که جویی،صرفه بدهند. مطلوب تخفیفی حامیان به تا دارند تمایل پروژه بنیانگذاران

 وانندتمی کنندگانمصرف کرودفاندینگ، فرآیند طول در است. شده منعکس قیمت امتیازات معیارهای در ااساس است، کنندهمصرف

 پیشنهادات و هکرد پیگیری را جدید محصول توسعه پیشرفت تا باشند داشته تعامل پیام، تابلوهای طریق از محصول دهندگانتوسعه با

 3ئونل و بنداپودی دهد. افزایش را کنندهمصرف خرید قصد تواندمی محصول عهتوس در مشتری همکاری کنند. مطرح را سواالتشان و

 به ادیزی ترجیح و ایمان باشند، درگیر محصول توسعه و طراحی در مشتریان اگر که اندداشته اشاره این بر محققین سایر و (0223)

 نعنوا به هم و کنندهمصرف عنوان به هم ای،هدوگان نقش زیرا است کرودفاندینگ اصلی مشخصه مشتری همکاری دارد. محصوالت

 است. قوی بسیار محصول نوآوری در شرکت برای مشتری تمایل دارد. گذارسرمایه

 یک عنوان به را اعتماد (1222) 4مارکوس و توماس دونا، است. ریسک و قطعیت عدم شرایط تحت مهم عامل یک اعتماد

 نشان (0222) 5ویتال و تراکتینسکی کردند.جارونپا، شناسایی اینترنتی خرید توسعه در نشده، حل حال عین در و اساسی مسئله

 آورد.می انارمغ به بیشتری قطعیت عدم شبکه محیط واقعیت، با مقایسه در دارد. مشتری خرید قصد بر مستقیم اثر اعتماد که دادند

 شود. املک برنامه طبق تواندمی پروژه آیا که یستندن مطمئن کنندگانمصرف زیرا است جدی بسیار کرودفاندینگ در مشکل این

 تکمیل ناییتوا پروژه گذارانبنیان که دارند اعتقاد کنندگانمصرف اینکه یعنی محور، توانایی اعتماد کرودفاندینگ، مفهوم در

 گروه د،فر شامل هویت این . ستا مرتبط پروژه کنندهشروع موفق تجربه و هویت با اساسا که دارند، را نظر مورد نتایج کسب و پروژه

 زیاامت معامله، امنیت از محافظت و کردن اداره توانایی لحاظ از شرکت کوچک، گروه و فرد با مقایسه در شود.می شرکت و کوچک

 داشتن ای جذاب، ایرسانه پوشش ها،پاداش است. کنندگانمصرف برای مهم منبع یک نیز پروژه گذارانینب مرتبط تجربه دارد. باالتری

  دهد. افزایش گذاربنیان آن پروژه توسعه قابلیت در را کنندهمصرف اطمینان تواندمی موفق تجارب

 بر ارد.د اشاره شده، ارائه وبسایت توسط که کاال به مربوط اطالعات بودن کامل و دقیق بودن، مناسب به اطالعات کیفیت

                                           
1 Souvenirs 
0 Rubinstein 

3 Bendapudi and Leone 
4 Donna, Thomas and Marcos 

5 Jarvenpaa, Tractinsky and Vitale 
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 اثرگذار کنندهمصرف اطالعاتی رضایت بر اطالعات، از شده درک کیفیت (،0223) 1کیم و پارک مطالعات اساس

 دارد. بارز اثری نیز کنندهمصرف خرید قصد بر و است

 اختیار رد غیره و متن تصویر، ویدئو، طریق از را پروژه اطالعات پروژه گذاربنیان کرودفاندینگ، فرآیند در

 پروژه رگذابنیان دارد. بهتری کاربری تجربه و واضح تصویری زیاد، اطالعاتی ظرفیت ویدئو آنها، میان در دهد.می قرار بالقوه حامیان

 در ستهبرج پدیده یک دهد. ارائه ویدئو طریق از بهتری محصولی و تیمی اطالعات اطالعاتی، موارد کیفیت بهبود منظور به تواندمی

 رینکارآف موجود اجتماعی شبکه اعضای طرف از اساسا استارتاپ مالی کمک که است این خطرپذیر، گذاریسرمایه مالی هایفعالیت

 (.1224 ،0گودوین و )امیربایر گرددمی دریافت

 

  اجتماعی های وام : نظری مبانی .3

 هنگامی اول درجه (1230) 3پیگو تحقیقات پیرو مطابق دارد. وجود را قیمت تبعیض از درجه سه سنتی طور به اقتصاد در

 مایلت خریدار این قیمت هر در که باشد، خریدار هر برای بیشینه قیمت یک مطالبه به قادر انحصاری فروشنده یک که دهدمی رخ

 ندکمی دریافت تخفیف کاال یک از بیشتری مقدار دریافت هنگام خریدار یک که دهدمی رخ وقتی دوم درجه دارد. محصول خرید به

 مختلفی هایمشخصه با مردم مختلف هایگروه برای فروشنده یک که دهدمی رخ هنگامی قیمت تبعیض درجه سومین نهایت، در و

 باشد. بطمرت پرداخت برای کنندگانمصرف تمایل به تواندمی که گیردمی نظر در مختلفی هایقیمت ... و مقام)شأن( منطقه، قبیل از

 بیشتری مکاریه که افرادی به بیشتر پول و/یا مقادیر پیشنهاد کند،می استفاده قیمت تبعیض ومد مدل از بیشتر استارتر کیک مدل

 پرداخت رایب بیشتری تمایل کنندهشرکت که صورتی در شودمی باالتر هایقیمت پیشنهاد برای انگیزه ایجاد موجب که دارند، پروژه با

 ورمجب کنندگانشرکت است، " کن پرداخت خواهیمی چقدر هر " مدل از فتهیا توسعه مدل یک مدل این که آنجایی از باشد. داشته

 سود تواندمی شود پرداخت که میزانی هر زیرا دهند افزایش شان،شده درک ارزش و بودجه حسب بر را یشاناهدایی که شوندمی

 ردال چند از تواندمی هاهمکاری این میزان رازی است قیمت تبعیض اول درجه مشابه واقع در این که دهد. افزایش را انتظارشان مورد

 هزینه با ایحاشیه سود که جایی تا کنندگانمصرف آن در که که کندمی تعریف را کامل تبعیض یک او باشد. متغیر دالر هزار هاده تا

 می شافزای زمانی تا را شکمک کنندهشرکت یک که است استارتر کیک مورد در دقیقا این کنند.می خرید شود برابر آن ایحاشیه

 دوجو بودجه تامین به نسبت قطعیت عدم نوعی که ها،پروژه از برخی در واقعدر کند. رشد  هایش هزینه از ترسریع سودش که دهد

 نندگانکمصرف بنابراین دهند. کاهش را صفر سود ریسک تا کنند بیشتر را شانهمکاری کنندگانمصرف از برخی است ممکن دارد،

 حالیکهدر کندمی دریافت کافی پول پروژه که کنند تضمین تا باشند داشته بیشتری پول پرداخت به تمایل است ممکن گریزکریس

 دهند.یم افزایش را کمکشان گردد، شانهزینه از بیشتر سودشان که زمانی تا تفاوتند،بی ریسک به نسبت که کنندگانیمصرف

 کنندگانشرکت برای اختصاصی هدایای با عمومی کاالی یک بودجه تامین از ایدوره تک ادهس مدل یک (0213) 4واریان

 هدیه و کندمی منعکس را کلی ارزش عمومی االیک که کندمی پیروی استارترکیک مدل از ایاندازه تا روش این کرد. طراحی

 تحریک موجب اختصاصی هدیه یک دربرگیری که دهدمی نشان (0213واریان) .است داختپر برای فرد شویقت نوعی اختصاصی

 رد اختصاصی هدیه این بنابراین، .است مذکور هدیه هزینه از بیشتر بسیار هاهمکاری این ارزش که شودمی بیشتر هایهمکاری

 (0222ژین) و فریدمن گردد. تلقی قیمت تبعیض برای ابزاری عنوان به تواندمی باشد، مشتری برای ویژه ارزشی دارای که صورتی

 یهاحمایت اثرات حالیکه در است، گروهیغیر هایوام از کمتر توجهی قابل طور به گروهی هایوام شده زده تخمین بازده که گفتند

 دارد جودو هاگروه رهبران برای نامناسبی هایانگیزه کنندمی گمان آنها است. سازگار شد پیدا مطالعات سایر در که آنهایی با دوستانه

                                           
1 Park and Kim 

0 Emirbayer and Goodwin 
3 Pigou 
4 Varian 
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 بیان (0211گرینر) و ونگ کنند. مالی تامین را ترپایین کیفیت با هاییوام پاداش، دریافت ازای به است ممکن که

 هب گرامین بانک گروهی دهیوام هایروش که است آن بر مبتنی است افتاده اتفاق پراسپر در آنچه که کردند

 کهاین از بعد آنها بود. سخت الکترونیک رتتجا یک به یافتن انتقال برای 1صمیمی و سنتی اجتماعی هایگروه

 از اهتأییدیه آن، از پس کردند. مشاهده گروهی عضویت لیست در تدریجی کاهش یک  کرد، حذف را رهبران به پاداش ارائه پراسپر

  کرد. رشد توجهی قابل طور به دوستان

 این زیرا شد. ارائه (1222،1222) 3اندرونی توسط که است 0گرم تابش پدیده مشابه مواقع خیلی در کرودفاندینگ مدل

 همانطور ،گیردمی نظر در را دهد،می تشکیل را استارتر کیک بودجه نتامی مکانیزم از بخشی که ،عمومی کاالی یک به کمک پدیده

 یهامشخصه و اجتماعی هایشبکه که آنجایی از باشد. خودش در شرکت برای محرک یک عنوان به تواندمی گرم تابش پدیده که

 توانندمی دهندگانوام که دیگری هایروش دارند، گیرندهوام اخالقی خطرات بر دهندگانوام نظارت بر محدود اثری آنها به مربوط

 اتعاطال انتقال بازار، اگر است. گیرندگانوام و خود وام میان اطالعاتی شکاف کاهش با ناهمگون اطالعات کردن کم کنند، جستجو

 اهشک برای راهی عنوان به اجتماعی مالی تامین الگوهای یابد.می بهبود بازار اثربخشی کند، تسهیل را بخش دو این میان ترغنی

 و نرم اطالعات از توانندمی دهندگانوام لذا است کرده اطالعات تسهیم و ارتباط برقراری به قادر را آنها اعضای اطالعاتی، شکاف

 شان،زندگی هاینشیب و فراز حتی و آنها تصویر شخص، هویت شامل اطالعات این (.0222 همکاران و )لیر کنند تفادهاس غیراستاندارد

 ماداعت قابلیت غربال برای افزوده ارزش دارای هایفعالیت انجام با توانندمی دهندگانوام اطالعات، این دادن با شود.می غیره و خانواده

 توسعه برای گیریتصمیم در بیشتر نرم اطالعات این (.0212 ،4)شوگر کنند عمل خصوصی مالی موسسات مانند  گیرنده،وام یک

  مشاهده، قابل و پذیراثبات اطالعات همانند درست ناپذیر،اثبات هایافشاگری نتیجه، در شوند.می برده کار به ترپایین اعتباری مصوبات

  ارند.د را دهیوام تصمیمات بر اثرگذاری قابلیت

 کیفیت، بینیپیش بازارهای در که رسدمی نظر به اغلب و هستند ناراضی ناقص اطالعات منفی اثرات از دهندگانوام

 ند،کرد تجربه را آنها اینکه از بعد را خدمات و محصوالت هامشتری گیرند.می باال دست را جمعیت از خود اعتباری هایگیریتصمیم

 از آنالین دهیرتبه هایسیستم هاوبسایت این برای است. مردم باورهای تاثیر تحت نیز حساساتشانا اگرچه کنند،می دهیرتبه

 پیشنهاد مختلفی آنالین الگوهای توسط )که دهیرتبه هایسیستم این در که افرادی (:0212 ،5)مویر برندمی رنج ذاتی تعصبات

 اندفتهگر خریدشان به تصمیم که خدماتی و محصوالت برای آنها بنابراین، اند.داده انجام را خریدشان قبل از کنند،می شرکت شده(

 برخالف (.0212 )مویر ندارند نباشند، بخشرضایت آنها برای که خدماتی و محصوالت بررسی به تمایلی نتیجه، در دارند اولویت یک

 زیر شرط سه اگر (0224) 6سوروویکی گفته به بنا .داندنمی را عالقه مورد خدمات یا محصوالت کیفیت کسهیچ بینی،پیش بازارهای

 باشند؛ مستقل باید (اعضایش0 باشد؛ متمایز باید (1 کند: ارائه مفیدی جمعی ورودی بود خواهد قادر جمعیت یک آنگاه شود برقرار

 رتبطم آنالین نظیر به نظیر هیدوام الگوهای مورد در باال شرط سه هر رسدمی نظر به که باشد. داشته تمرکز عدم از درجاتی باید (3

 کند.می صدق جمعی اطالعات با

 شده باعث ناقص اطالعات طریق از گیرندگانوام اعتبار به بردن پی برای توانایی عدم همچنین  و مالی متخصصین فقدان

 کنندمی عیس بنابراین، نباشند. مطمئن خود دهیوام تصمیمات به نسبت  نظیر، به نظیر دهندگانوام عنوان به انفرادی گذارانسرمایه

 اقصن اطالعات اساس بر مالی، بازارهای در افراد که هنگامی که، است این نتیجه یک بگیرند. یاد همتایان از است ممکن که ییجا تا

                                           
1 Close-knit 
0 Warm glow effect 
3 Andreoni 
4 Sugar 
5 Moyer 

6 Surowiecki 
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 در جمعی رفتار یر،نظ به نظیر دهیوام از جنبه دو رسدمی نظر به دارند. 1شدن متحد به تمایل گیرندمی تصمیم

  کند.می تشویق اجتماعی شبکه

 

 

  تحقیق پیشینه .4

 گردد. دریافت 0جمعی منبع تامین از جداناپذیر بخشی عنوان به تواندمی کرودفاندینگ که کردند بیان (0212لرالد) و بکر شوین

 هایالکا از برخی محورسود شرکت یک که دهدمی رخ هنگامی جمعی منبع تامین که کردند بیان (0222) 3همکاران و منکلی

 هب افراد تحریک هدف با اینترنتی، فراخوان یک قالب در را دارد نیاز مردم عموم به محصوالتش فروش یا تولید برای که خاصش

 طورهب شودمی دریافت که پولی یا و است رایگان صورت به یا همکاری این کند.می سپاریبرون شرکت، تولید فرآیند با همکاری

 ذیرپامکان بزرگی مقیاس در جمعی منبع تامین اینترنت، ظهور با است. شرکت برای همکاری آن ارزش از کمتر ارزشش توجهیبلقا

-شبکه از استفاده با ها،گذاریسرمایه برای پول آوریجمع کرودفاندینگ، از هدف (0212) لمبرت و بکرشوین مطالعات اساسبر شد.

 تصمیمات در همزمان توانندمی پول( کنندگان)تامین کنندمی کرودفاندینگ که افرادی است. اینترنت روی بر اجتماعی های

 گروه یک از پول آوریجمع جایبه که است این کرودفاندینگ ایده دیگر، عبارت به دارند. رای حق حتی یا کنند شرکت استراتژیک

 را سرمایه از کوچکی خیلی مقدار آن در فرد هر که عظیم( )جمعیت زیاد مخاطبان از را آن پیچیده، گذارانسرمایه از کوچک خیلی

  است. کرودفاندینگ عنصر ترینمهم مردم، عموم از برداریبهره با پول آوریجمع بنابراین بگیرد. کند،می تامین

 کاهش باعث توانندیم نرم، اطالعات از جدید منبعی عنوان به اجتماعی هایشبکه که دهندمی نشان (0211همکاران) و 4لین  

 هایداده آنها دهند. کاهش را است، زیاد آنالین اجتماعی دهیوام در که ناسازگار( ) جانبی انتخاب مشکل و شده ناهمگون اطالعات

 خروجی به منجر اجتماعی، هایشبکه ارتباطی هایجنبه که دادند نشان و کردند مطالعه 0222 می تا 0222 ژانویه از را پراسپر

 گردد.می امو درخواست یک مالی تامین موفقیت برای بیشتر احتمال بعالوه و کمتر نکول ریسک تر،پایین بهره نرخ قبیل از یبهتر

 هایشپرس تعداد اعتباری، بندیرتبه قبیل از اعتباری متغیرهای نویسندگان پراسپر، در اجتماعی هایشبکه اثر شناسایی برای

  کردند. بررسی را توصیفی متنی اطالعات و تصویری اطالعات وام، از دفه درآمد، به بدهی نرخ اعتباری،

 هاداده این کرد. آوریجمع را 6استارتر کیک هایپروژه از بزرگ ایمجموعه از زیادی هایداده کارش در (0213) 5مولیک

 نشان او ایجنت کند. گیریاندازه را جغرافیایی و فردی هایشبکه کیفیت، قبیل از موفقیت عوامل از بسیاری که دادند او به را اجازه این

 قابلیت و آن( )محصول پروژه نوع به آخر مورد حالیکه در هستند مرتبط بسیار پروژه موفقیت احتمال با اول مورد دو که دهندمی

 اجرا را پروژه ،مالی هایکمک آوریجمع از بعد که ایتولیدکننده ریسک همچنین (0213) مولیک دارد. بستگی آن به دسترسی

 اغلب هاتولیدکننده است، پایین ریسک این میزان که دهند می نشان روشنی به او نتایج حالیکه در کند.می بررسی کند،نمی

 است(. شده آوریجمع پول مقدار تاثیر تحت زیادی مقدار به آن میزان دهند.)می تحویل انتظار مورد زمان از دیرتر را محصوالتشان

 را شانمحصوالت باید کردند، آوریجمع پول انتظارشان مورد مقدار از بیشتر تولیدکنندگان وقتی که است خاطر این به ینا احتماال

 دهند. توسعه

 حقیقاتت در مثال برای است. شده سازیمدل ایدوره دو فرآیند یک عنوان به بیشتر تاکنون کرودفاندینگ تئوری، لحاظ از

                                           
1 Herd 

0 Crowdsoucing 
3 Kleemann et al 

4 Lin 
5 Mollick 
6 Kickstarter 
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 آن طول در که کرودفاندینگ مرحله است، موجود مرحله دو هر در که محصولی (0210)1همکارانش و بالفالم

 نندک گذاریسرمایه آن در آینده سود از سهمی ازای به یا کنند خریدپیش را محصول توانندمی کنندگانمصرف

 در هاهدور این شود.می معینی بازار وارد شده مالی تأمین موفقیت با که محصولی یک وقتی ، معین مرحله و

 نای تا تالشند در محققین دارد.( وجود دوم دوره برای جدید قیمت یک و اول دوره برای ثابت قیمت یک ) متفاوتند. کاالها قیمت

  کنند. مقایسه هم با را سود( تسهیم و خرید)پیش بازار استراتژی دو

 کرودفاندینگ فرآیند طی در را سودش گردد مجبور تولیدکننده است ممکن که دهندمی نشان (0210) همکارانش و بالفالم

 وعین عنوان به است ممکن اول زمانی دوره در ترپایین قیمت  آورد. بدست را اشپروژه مالی تأمین برای کافی سرمایه تا آورد پایین

 رکتش پروژه در تا دهدمی اجازه کنند،نمی خریداری را محصول حالت، آن از غیر به که کنندگانیمصرف به که باشد قیمت تبعیض

 هاآن مدل اگرچه بود، شده بیان (0211همکارانش) و 0ناک توسط ایمرحله دو مدل مورد در ایمشابه هایدیدگاه گذشته در کنند.

 دترمرد اش،واقعی ارزش شدن آشکار از قبل محصول خرید به نسبت کنندگانمصرف شد منجر که بود ناهمگون اطالعات مبنای بر

  گردند. ترتفاوتبی و

 

 ی ارائه وام اجتماعی هاها و پلت فرمشرکت .5

 3لندینگ کالب .1

 یک ترکیب از که تطبیقی سیستم یک از استفاده با که است 4شخص به شخص دهیوام وبسایت یک کالب لندینگ

 دهندگانامو با را گیرندگانوام ،شده تشکیل وام زمان مدت انتخاب کی و ثانویه بازار یک اعتباری، گیری تصمیم و جستجو الگوریتم

 دهندهوام اولین کالب لندینگ است. 5الپالنچ رناود آن مؤسس دارد. قرار فرانسیسکو سان در کالب لندینگ مرکزی دفتر کند.می جفت

 (0211 ،2کارتیگا و .)کارکوژالیکرد ثبت CES6در بهادار اوراق عنوان به را پیشنهاداتش که بوده نظیر به نظیر

 است: زیر صورت به دهندهوام و گیرندهوام برای آن عملکرد نحوه

 گیرنده:وام

 هب دهینمره منظور به کالب لندینگ کنند.می وام تقاضای ، شان درخواستی وام و خودشان مورد در جزئیات ارائه با گیرندگان وام

 لشام که کند،می گیرندهوام مورد در تباریاع گزارش ارائه به اقدام بهره، نرخ یک و (A-G) آن به اعتباری نمره یک اختصاص و وام

 عتباریا نمرات هستند. گیرندهوام درآمد به بدهی نرخ و درخواستی وام مقدار اعتباری، سابقه گیرنده،وام اعتباری نمره قبیل از عوامی

 کالب لندینگ کنند.می دریافت متفاوتی نسبتاً بهره هاینرخ که (A1-A5 مثال طور به ) شوندمی تقسیم نمره هر در زیرشاخه 5 به

 (0211 کارتیگا، و )کارکوژالیکند.می تعیین نمره هر یگذشته تپرداخ عدم نرخ اساس بر ایدوره صورت به را بهره هاینرخ

 هایوام روی بر درصد 1205 هزینه این 0222 الس در کند.می مطالبه  هاوام روی از اولیه هزینه یک گیرندگانوام از کالب لندینگ

 0212 سال اکتبر 15 از است. بوده بیشتر و S سری هایوام روی بر درصد B ، 425 سری هایوام روی بر درصد 3225 و A سری

 5 و S سری هایوام روی بر % 425 و B سری هایوام روی بر A ، 4% سری هایوام روی بر % 0 ساله 3 هایوام برای هاهزینه این

                                           
1 Belleflamme et al 
0 Nocke 
3 Lending Club 
4 person-to-person lending website 

5 Renaud Laplanche. 
6 Securities and Exchange Commission, a US governmental agency that monitors trading in securities and company 

takeovers 
2 I.Karkuzhali and J.Karthiga 
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 از ، کنند پرداختپیش زمان هر در هاوام توانندمی گیرندگانوام است. بوده باالتر و D سری هایوام روی بر %

 قابل .(U.C) آمریکا متحده ایاالت ساکنین برای تنها هاوام جریمه. بدون و یکجا طور به وام کل پرداخت جمله

 (0211 کارتیگا، و کوژالی)کار هستند. ارائه

 دهنده:وام

 آن در گیرندهوام یا وام مشخصات اساس بر خواهندمی که هاییوام و کرده جستجو هادرخواست میان در توانندمی دهندگانوام

 شناسایی برای  (1مچ )لندینگ کالب لندینگ شده عرضه الگوریتم از توانندمی دهندگانوام کنند. انتخاب را کنند گذاریسرمایه

 میزان حداقل کنند. استفاده نیز ،0هاوابستگی جمله از کنندمی وارد که هاییمشخصه سایر و ریسک اطالعات اساس بر هاوام

 شده تعیین قبل از بهره نرخ از استفاده با راحتی به دهندگانوام کالب، لندینگ در  است. دالر 05 ،3نوت هر برای گذاریسرمایه

 از هدف و وام نمره ،وام مقدار ،گیرندهوام مورد در شده ارائه اطالعات اساس بر و  است ببرش یا بگیرش اساس بر که کالب لندینگ

 (0211 کارتیگا، و )کارکوژالی کند. انتخاب را هاوام تواندمی ، است وام

 دریافت دهیسرویس هزینه عنوان به گیرندهوام از را کندمی پرداخت گیرندهوام که مقداری کل از % 1 کالب لندینگ

 و )کارکوژالی کند. استفاده است کار به مجاز آن در کالب لندینگ که ایالتی در آدرس یک از باید همچنین دهندگانوام کند.می

 (0211 کارتیگا،

 قول کالب نگلندی نهایی. گیرندهوام نه هستند کالب لندینگ تعهدات از کالب لندینگ هایوام راهنما، دفترچه اساس بر

 مهه است ممکن گذارسرمایه که دارد وجود ریسکی باشد. اشدهیسرویس هایهزینه از کمتر گیرندهوام از دریافتی هایپول که داده

 به یینها گیرندهوام اگر حتی کند، ورشکستگی اظهار یا شده ورشکسته کالب لندینگ اگر بدهد دست از را سرمایه از بخشی یا

 (2110 کارتیگا، و )کارکوژالی دهد. ادامه پرداخت

 
 

 فاندینگپاپ .2

 و شد ایجاد 0222 سال ژوئن در که است جنوبی کره در نظیر به نظیر دهیوام الگوهای ترینبزرگ از یکی فاندینگپاپ 

                                           
1 LendingMatch 
0 Affiliations 
3 Note 
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 .شدند مالی تامین موفقیت با آن تای 1222 که داشت وام درخواست 10202 و عضو 55262 ،0211 فوریه 02 از

 و مشابه دهیوام فرآیند یک ،0زوپا و 1پراسپر قبیل از نظیر به نظیر دهیوام هایسایت سایر همچون فاندینگپاپ

 نهبیشی بهره خنر ،دلخواه زمانی مدت و مقدار با وام درخواست یک گیرندهوام آن در که دارد معکوس حراج مکانیزم

 برنامه و وام هدف از مفصلی توضیح گیرندهوام این دهد.می ارائه ،است شغل و جنسیت سن، شامل هک خودش از پروفایلی و

 و اراعتب اثبات برای دگانگیرنوام شود.می متوسل دهندگانوام به اشاضطراری وضعیت توضیح با و فرستدمی نیز شبازپرداخت

 را ،مالیاتی اطالعات و درآمد، شغل، آدرس، اعتباری، گزارش ،ناساییش کارت قبیل از شانشخصی هایگواهی توانندمی صحتشان،

 را هاواهیگ این وجود فقط توانندمی کنندمی دیدن فاندینگپاپ از که دهندگانیوام کنند. ارسال فاندینگ پاپ گویال متصدی برای

 12 از بیش برای شده مالی تامین که گیرندهوام یک اگر دهد.نمی قرار عموم معرض در را اسناد محتویات فاندینگپاپ کنند. تایید

 رارق تسای روی بر وام درخواست یک که هنگامی .گردد افشا است ممکن جزئی اطالعاتی ،باشد داشته تاخیر بازپرداختش در روز

 3A&A لوتاب یک همچنین، فاندینگپاپ دهند. ارائه را پیشنهاداتشان توانندمی دهندگانوام آن در که شودمی مزایده به تبدیل گیرد،

 ندگانگیروام با مستقیما توانندمی ،بیشتر اطالعات کسب برای دهندگانوام آن در که کندمی فراهم وام هایدرخواست از یک هر برای

 ت.اس آشکار همگان رایب دهیوام سایت روی بر آنها میان همکاری این و شندبا داشته همکاری و تعامل آنها با و کرده برقرار ارتباط

 آوریمعج اطالعات اساس بر کنند.می برقرار ارتباطات نیز، گیرندگانوام با بلکه ،هستند اطالعات کسب به قادر تنها نه دهندگانوام

 چه هندبد وام بخواهند که صورتی در و نه. یا بدهند وام گیرندهوام به که گیرندمی تصمیم دهندگانوام گیرنده،وام توضیحات و شده

 شود، بیشتر گیرندهوام درخواستی مقدار از ندهندگاوام توسط پیشنهادی مقدار کل که یهنگام .بدهند وام ایبهره نرخ چه با و میزان

 جذب دهندهوام کافی میزان به وام یک اگر شود.می اعطا آنها به وام از سهمی و برندمی را مزایده بهره نرخ کمترین با دهندگانوام

 شوندمی مالی تامین صورتی در تنها وام هایدرخواست شود.می کنسل سیستم توسط مزایده مدت ماتما از بعد خودکار طور به ،نکند

  کنند. دریافت پیشنهاد گیرنده،وام سطتو شده درخواست میزان کل پوشش برای کافی، اندازه به که

 گ،فاندین پاپ اصلی مشتریان .دارد وجود آنها میان مهم تفاوت یک اما است زوپا و پراسپر مشابه فاندینگپاپ مکانیزم

 پاپ یگر،د عبارت به است. سنتی مالی موسسات برای قبول قابل حد از کمتر شاناعتباری نمرات که هستند غیربانکی گیرندگانموا

 ،آنها گیریوام مشتریان ،بنابراین کند. استفاده 4کوچک هایقرضه برای نظیرش به نظیر دهیوام الگوی از تا است تالش در فاندینگ

 نظیر هب نظیر دهیوام هایسایت بزرگترین از تا سه حالیکه در هستند سیاه مالی بازارهای طعمه اغلب که هستند افرادی ناامیدترین

 (.0222 ،5فارل) است کوچک کارهای و کسب برای انهایشوام %02 حدود تنها که دادند گزارش کالب( لندینگ و زوپا پراسپر،)

 :زوپا .3

 رنظی به نظیر دهیوام هایسایت شد، ایجاد آنالین دهیوام الگوی یک عنوان به انگلیس در 0225 سال در زوپا که زمانی از

 یبرا آنها زیرا گرفتند، قرار توجه کانون در نالینآ نظیر به نظیر دهیوام الگوهای (.0212 ،6آسادی و آشتا) کرد پیدا ظهور جا همه در

 تجارت افزارهاینرم و تحقیقات در مهم موضوع یک خرد، هایوام کردند. ارائه جایگزین یک ،سنتی کوچک هایقرضه اتموسس

 ندارند رسیدست سنتی مالی وسساتم سایر به که است درآمدیکم مشتریان برای مالی خدمات نوانع به اغلب که باشدمی الکترونیک

  (.0210 2ریجینز و کوفمن)

                                           
1 Prosper.com 
0 Zopa.First 
3 Q&A = Question and Answer 
4 Microfinancing 
5 Farrell 
6 Ashta and Assadi 
2 Kauffman and Riggins 
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 از اجتماعی، شبکه و مالی ابزارهای با دهد اجازه اعضا به تا است اجتماعی مالی تامین زوپا، ماموریت

 توافق )منطقه "enoe nf eniisboe AneeeeeoA "عبارت از زوپا کلمه کنند. کمک یکدیگر به مالی نظر

 پرداخت قیمت باالترین با فرد یک فروش قیمت ترینپایین میان پوشانیهم یک زوپا است. شده گرفته ممکن(

 سنجش برای زوپا گرفت. نخواهد صورت نیز ایمعامله باشد، نداشته وجود توافق برای ممکنی منطقه هیچ اگر است. دیگر فرد

 این طریق از خواهندمی که دهندگانیوام برای است. شده منجر پایینی بسیار هاینرخ به که دارد را خود مختص الگوی گیرندگانوام

 ه،امروز دهی.وام محصوالت و آنالین محیط هدف، مورد مشتریان :دارد وجود بالقوه ریسک اصلی منبع سه کنند، گذاریسرمایه گوال

 تجاری هایمدل آنها از بسیاری و (0211 ،1همکاران و بچمن) دارد وجود به نظیر به نظیر هایالگو عملکرد نحوه در زیادی اختالفات

 گانگیرندوام به وام اعطای در شهرت کسب الح در آنها کنند. رقابت مالی هایسرویس سایر با تا تالشند در که هستند سودجویی

 مورد را مشتری ترگسترده هایبخش سنتی، کوچک هایقرضه دهندگانارائه از فراتر زوپا، مانند تجاری الگوهای .هستند کوچک

 خطراتی لحاظ به است ممکن یا ندارند تباریاع پیشینه اغلب که گیرندگانیوام ترینناشناخته با باید همچنان اما ،اندداده قرار هدف

 میان داعتما ایجاد مانع نیز اینترنت ناشناس محیط باشند. نداشته بانکی خدمات به دسترسی قابلیت ،دهندمی نشان خود از که

 هستند، ساختگی کاربری هاینام دارای اغلب الکترونیک تجارت بازار در انتقاالت و نقل (.0222 ،0کلفت) شودمی کنندگانشرکت

 اعطای اساسی مشکل کوچک، هایقرضه مانند نتیجه، در (.0222 ونگ و گرینر) دارد وجود ذاتی ریسک آنالین، الگوی در تقلب با لذا

-وام عالوه، به (.0211 گرینر و نگو) است پول گرفتن پس هستند، غریبه اینترنت در کامال که افرادی به نشده تضمین هایوام

 د.گیرنمیبر در را وام از توجهی قابل ریسک ،دارند ریسک مدیریت در کمتری تخصص مالی، موسسات به نسبت که دهندگانی

 بخش تنها تاکنون که است شده گزارش مثال برای هستند. خبر با هاریسک قبیل این از دهندگان،وام رسدمی نظر به

 و چن ،0222 3ژین و فریدمن) اندشده مالی تامین فقیتمو با گیرندگان،وام توسط پراسپر در شده ارسال هاینویسینام از کوچکی

 (.0211 گرینر و نگو) بود شده گزارش انتظار مورد زانمی از باالتر پراسپر در وام پرداخت عدم نرخ عالوه،به (.0211 4همکاران

 بود شده گزارش همچنین (.0211 5مگی) است شده کمی سالیانه متوسط بازده به منجر ،متخلف گیرندگانوام باالی سطح متاسفانه

 نیرندگاگوام بازپرداخت خاطر به خصوصاً وام، باالی نرخ دلیل به کردند گذاریسرمایه پراسپر طریق از که ندگانیدهوام از بسیاری که

  (.0222 کلفت) نبودند قبولی قابل بازده دریافت به قادر  مستمند،

                                           
1 Bachmann et al. 
0 Klafft 2008a,b 
3 Freedman and Jin 
4 Chen et al 
5 Magee 
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 :پراسپر .4

 ابهمش ،آنالین محیط در تنها که کرد ایجاد مکانیزمی ،شد تشویق کوچک( های)قرضه خرد هایوام موفقیت با که پراسپر

 گروه یک به توانندمی دهندگان،وام هم و گیرندگانوام هم پراسپر، در است. کوچک هایقرضه در سنتی گروهی دهیوام مکانیزم

 اینکه مالاحت و داده بهبود را شهرتشان نندتوامی گیرندگانوام دارند، یخوب پرداخت پیشینه که ییهاگروه شدن وصل با شوند. ملحق

 .(0222 1اسالوین) شودمی بیشتر دهند پیشنهاد آنها به بهتری هبهر هاینرخ دهندگانوام

 خودش بودجه با پراسپر بازار توسط هاوام تمامی واقع، در شود.می استفاده راحتی برای دهندهوام واژه پراسپر، سایت در

 هرهب هاینرخ اساس بر افراد این شوند.می فروخته شوند،می نامیده دهندهوام اختصار به که وام خریداران به سپس و شوندمی ایجاد

 افرادی دهمانن بدهند، انتقال پول پراسپر به باید وام خریداران پراسپر، بازار در مزایده انجام برای کنند.می انتخاب را هاوام پیشنهادی،

 روعش سهام برنامه یک انتخاب با یا توانندمی وام خریداران دهند.می انتقال پول شانکارگزاری هایحساب به سهام، خرید از قبل که

 یک در اما بدهند، وام پراسپر در دالر میلیون 0 سقف تا توانندمی آنها بگیرند. را لیست در دموجو گیرندگانوام مستقیما یا کنند

  باشد. داشته دسترسی تواندمی گیرندهوام یک از بیشتر زمان یک در بدهند. توانندمی دالر 05222 تنها زمان

 هب کندمی زیاد کوچک هایوام ایجاد به تشویق را دهندگانوام گیرنده،وام یک پرداخت عدم ریسک از اجتناب برای پراسپر

 رداختشپ در ماه یک از بیشتر گیرندهوام یک اگر عالوه،به کند.می تضمین را تریمطمئن بازگشت و بزرگ وام دو یا یک اعطای جای

 هد.دمی کاهش را گیرندهموا اعتباری نمره و گیردمی بکار را وصول نمایندگی یک دهندهوام طرف از پراسپر باشد، داشته دیرکرد

 کیوا : .5

 برای هم ) باشدمی شرکایش برای کوچک هایقرضه واسطه عنوان به که است  آنالین کردیت میکرو مدل یک کیوا

 درست شرکای با کیوا ،گیرندهوام طرف در کنید،می مشاهده زیر شکل در که همانطور گیرندگان(.وام برای هم و گیرندگانوام

 دسترسی اما دارند، محدود هایبودجه موسسات این معموال کند.می کار هستند محلی کوچک هایقرضه موسسات همان که نفع()ذی

 های)کمک هابودجه خودش کیوا دارد. را جهان سرتاسر در فقیر جوامع از شرایط واجد کارآفرینان گیرندگان/وام انتخاب توانایی و

 ار/ک و کسب یک توانندمی مستقیم طور به دهندگانوام کیوا، دیگر طرف در کند.نمی زیعتو نهایی گیرندگانوام میان را مالی(

 شود.می واسطه 0 شامل نظیر به نظیر فرآیند کل بنابراین، بفرستند. کیوا به باید را مالی هایکمک اما کنند پشتیبانی را گیرندهوام

                                           
1 Slavin 
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 این به اعتباری کارت یک یا 1پالپی طریق از وجوه د،دهمی وام دهندهوام یک که هنگامی است. gsoaanen اولی

 سازمان )یک است نفعذی شریک یک که دیگر واسطه به بودجه این کیوا سایت از شود.می فرستاده سایت

 وزیعت شده داده تخصیص کارآفرینان میان را دریافتی بودجه سازمان این که شود،می فرستاده ( کوچک هایقرضه

 بازپرداخت و انتقال که هاییواسطه به باید عوض، در باشند. داشته اعتماد یکدیگر به نیست نیاز معامالت شرکای ن،بنابرای کند.می

 رد دهندگانوام زیرا باشد داشته اهمیت کمتر کیوا سایت در است ممکن اعتماد باشند. داشته اعتماد کنندمی تسهیل را خرد وام

 هر بازپرداخت گروه،  حالت، این در کنند.می کار کارآفرینان از گروهی با نفع،ذی شرکای از بعضی .کنندمی مالی کمک دارند اصل

 وام یک که هنگامی شده. پرداخت نه و شده گذاشته نه هاوام روی بر ایبهره هیچ حاضر حال در کند.می تضمین را اعضا از یک

 بگیرند. پس را شانبودجه یا ندبده وام دوباره توانندمی دهندگانوام شد، بازپرداخت

 1222 به حداقل حاضر حال در باید نگرآینده کوچک هایقرضه موسسه یک نفع،ذی شریک یک به شدن تبدیل برای

 کم یا فقر کاهش هدف با پذیرآسیب افراد و فقرا به دهیوام سابقه سال 3 الی 0 حداقل بدهد، سرویس کوچک هایوام گیرندهوام

 یک لحداق دادن نشان به قادر باشد، شده ثبت عملیاتش مورد کشور در حقوقی نهاد یک عنوان به باشد، داشته یریپذآسیب کردن

 نهایی دهندهوام برای اعتماد ایجاد به هانیازمندی این باشد. شده ثبت 0مختلط بازار در ترجیحا و باشد، مالی هایرسیحساب از سال

 در رینکارآف شده آپلود هایپروفایل میان از مستقیم انتخاب به تشویق را بالقوه دهندگانوام کیوا دهنده،وام سمت درکند.می کمک

 $05 زمان یک در تواندمی مقدارش و است ماه 10-6 بین معموال وام یک دوره کند.می پشتیبانی را  کار و کسب یک و کرده سایت

 امو جدید کارآفرین یک به را آن دوباره یا گرفته پس را بودجه این تواندمی دهندهوام شد، بازپرداخت وام یک که زمانی باشد. نیز

 به  وند،شمی نوشته وام متصدیان و شریک نمایندگان توسط اغلب که ژورنال، آنالین هایآپدیت و ایمیل طریق از دهندگانوام بدهد.

 ارتباط و تعامل وقتهیچ کیوا شوند.می مطلع کارآفرینی رآیندف از گیرندومی قرار حمایتشان مورد کارآفرین جریان در ایدوره صورت

 دهد.نمی رشگست و ترویج را نظیر به نظیر ارتباطات و نیست تعاملی کیوا وبسایت کند.نمی تسهیل را افراد گیریوام و دهیوام میان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 PayPal 
0 www.mixmarket.org 

گیرندگانوام  کیوا 
شریک معتبر 

 هایقرضهموسسه 

 کوچک

 کارآفرین

کند به چه دهنده تعیین میوام

کسی وام دهد اما وجوه را از 

 کندطریق کیوا ارسال می

های کوچک وجوه را موسسه قرضه

هایی گیرندگان فردی یا گروهمیان وام

 کندگیرندگان توزیع میاز وام

 کندهای کوچک عمل میدهندگان و موسسه قرضه( کیوا به عنوان واسطه میان وام1شکل 
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 1میکرو پلیس .6

 اطالق گذارسرمایه را دهندگانشوام و دانسته متمایز نهادها سایر و کیوا از را خودش میکروپلیس

 ودجهب امنیتی مسئولین این سپس .هستند گذاریسرمایه امنیت مسئول هایادداشت در دهندگانوام این کند.می

 3 تا 1 میزان به اصلی گذارانسرمایه دهند.می ارائه دهندمی فقیر افراد به را مالی کمک این که کوچکی هایقرضه موسسات به را

 تا دهدمی اجازه اجتماعی گذارنسرمایه به که است شده ثبت گرمعامله -کارگزار یک میکروپلیس کنند.می دریافت بازده درصد،

 حق یا تپورسان امنیت مسئولین از میکروپلیس بینیدمی زیر شکل در که همانطور کنند. خریداری را امنیت مسئولین قرضه اوراق

  گیرد.می مالی کمک آمریکایی جزء گذارانسرمایه از تنها سایت این کند.می دریافت کمیسیون

 و کنندمی دریافت بهره همراه به را شاناصلی مبلغ نهادی گذارانسرمایه شد، دریافت مشتری هایبازپرداخت که هنگامی

 آن در که کیوا برخالف کنند. پرداخت کردند، خریداری را اصلی بهادار اوراق که افرادی مثل خودشان گذارانسرمایه به توانندمی

 اقاور برای بازاری اساسا میکروپلیس کنند،می مالی کمک خاص کارآفرینان هدایت به کوچک هایقرضه موسسات به دهندگانوام

 قرار هدف مورد را کوچک هایقرضه موسسات گذارانسرمایه و نیست وام درخواست یک فقط و است کوچک هایقرضه بهادار

 .دهندمی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مانییرجینو .7

 افرادی میان هایوام بر این زیرا است متفاوت قبلی آنالین نظیر به نظیر دهندهوام سه از آمریکا( متحده مانی)ایاالتویرجین

 ام،و اسناد قبیل از دارند کار و سر کاغذبازی با مانیویرجین در افراد دارد. تمرکز دوستان( و )خانواده هستند آشنا یکدیگر با که

 یمال هایکمک از واقعی نظیر به نظیر جنبش تنها مانیویرجین سال. پایان اظهارات و کننده یادآوری هایایمیل پرداخت، پردازش

                                           
1 MicroPlace  

 کند.دهندگان و صادرکنندگان ضمانت عمل می( میکروپلیس با دریافت حق کمیسیون از صادرکننده، به عنوان واسطه میان وام2لشک

گیرندگانوام  

 میکروپلیس

صادرکنندگان  

 ضمانت

  شریک معتبر

موسسه 

های قرضه

 کارآفرین

گذار( اوراق قرضه صادرکنندکان دهنده ) سرمایهوام

ا هکند که اینکند اما تعیین میضمانت را خریداری می

 های کوچک معطوف گرددباید به کدام موسسه قرضه

صادرکنندگان ضمانت وجوه را میان موسسات 

 کنندهای کوچک توزیع میقرضه
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 ار یکدیگر مانی،ویرجین با ارتباط از قبل دهندهوام و گیرندهوام که دارد وجود دلیل این به تمایز این است.

 وجود اجزا، میان اعتماد ایجاد و مستقیم تماس به تشویق برای 10وب ایابزاره وبسایت، این روی بر شناسند.می

 ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهادها این از هریک دهد.می پیشنهاد و ارائه را اجتماعی هایشبکه ، اجتماعی هایوام برای کالب لندینگ و پراسپر زوپا،

 به ندفرآی این هستند. شناختند،نمی را یکدیگر قبل از که دهندگانوام به گیرندگانوام معرفی برای درخواست سرویس یک دارای

 هایهسپرد از باالتر هایینرخ دهندگانوام به و کنند دریافت تجاری اعتبارهای از تریپایین هاینرخ تا کندمی کمک گیرندگانوام

 مثال، برای کنند. دریافت بانک از وامی توانندنمی دیگری صورت به گیرندگانوام از بسیاری همچنین، دهند.می پیشنهاد بانکی

 الیم اطالعات زیرا دارند مشکل بانک از وام گرفتن در اول سال دو در رسدمی نظر به ندارند مالی سابقه هیچ که جدیدی هایشرکت

 کوچک هایوام مستقیم طور به افراد از توانندمی ها،وبسایت این در که یابند درمی هاشرکت این (.0222فارل، ) ندارند ارائه برای

 یبررس دقیق طور به را بالقوه گیرندگانوام آنها دوی هر یافت: پراسپر و زوپا میان دیگری هایمشابهت (0226) فرین کنند. دریافت

 ینتعی که شودمی افرادی تمام شامل که مختلف، دهندگانوام از تعدادی میان را ریسک آن و کرده ارزیابی را اعتباری ریسک کرده،

 امن ثبت گیرندهوام یک عنوان به تواندمی فرد هر کنند.می توزیع بدهند، وام بازده، از سطحی چه در و میزان چه خواهندمی کنندمی

 .گردند یمتقس گیرندهوام چندین میان یا شوند اعطا فرد یک به تنها توانندمی دهندهوام یک هایوام بسازد. خود برای پروفایلی و کند

 توانندمی گیرندگانوام و یابد کاهش ریسک تا دهنده،وام چندین از یا باشد دهندهوام یک از تواندمی نیز گیرندهوام یک وام مقابل، در

 گیرندگانموا به تا شده استفاده )حراج( مزایده مکانیزم یک از بگیرند. وام کسی چه از کنند انتخاب پیشنهادی، بهره هاینرخ اساس بر

  آورند. بدست شاناعتبارسنجی برای را هانرخ کمترین تا بدهد ازهاج

 

 

سال  سایت

 تاسیس

های بهره به نرخ توضیح عمومی گذار)موسس(بنیان

 دهندگانوام

 محل تأسیس

 Matt and Jessica 0225 کیوا

Flannery 
میکروفایننس 

های )قرضه

 کوچک(

 انگلستان هیچ

                                           
1 Web 2.0 

 کندگیرندگان عمل میدهندگان و وامگر میان واممانی به عنوان یک تسهیل( ویرجین4شکل 

دهندگانوام  

مانیویرجین  

 کارآفرین

پول شناسند: دهندگان یکدیگر را میدهندگان و واموام

 شودمستقیماً منتقل می

گر است و مانی یک تسهیلویرجین

 کندالزحمه دریافت میحق
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 Tracey Pettengill 0222 میکروپلیس

Turner 
گذاری سرمایه

 اجتماعی

 انگلستان درصد 3تا  1

های بازار، بر نرخ بازار، مزایده Chris Larsen 0226 پروسپا

 اساس ریسک

 آمریکا

 ,Giles Andrews 0225 زوپا

Richard Duvall, 

James Alexander, 

های بازار، بر نرخ بازار، مزایده

 اساس ریسک

 انگلستان

 Renaud 0222 کلوبلندینگ 

Laplanche 
های بازار، بر نرخ بازار

 اساس ریسک

 آمریکا

0221/02 ویرجین مانی

20 

Richard Branson 

(ex-Ashish 

Advani) 

 خدمات هزینه

دهی وام  برای

 اجتماعی

میان خانواده یا 

 دوستان ثابت است

 آمریکا

میکروفایننس  ---- 0222 پاپ فاندینگ

های )قرضه

 کوچک(

 کره جنوبی هیچ

 منبع: یافته های تحقیق.

 ایرس در است. مانی ویرجین است، نظیر به نظیر دهیوام با تعامل در واسطه بدون که گریتسهیل باال، الگوهای میان از

 دهندهوام یک که هنگامی کند.می عمل طرف دو میان واسطه یک عنوان به کیوا.است واسطه یک نظیر به نظیر دهیوام سایت الگوها،

 یاختصاص کارآفرین به را بودجه که نفعذی شریک یک به را آنها سپس و کرده دریافت پالپی طریق از را بودجه کیوا دهد،می وام

 ختبازپردا و انتقال هایواسطه به بلکه ندارند. یکدیگر به اعتماد به نیازی معامله طرف دو فرآیند، این در دهد.می تحویل دهد،می

 عتمادا ایجاد برای مکانیزمی نه و دارند یکدیگر به اعتماد به نیاز نه دهیوام و گیریوام نظیرهای پراسپر، دارند.در اعتماد خرد اعتبار

 در ند.ک ایجاد اعتماد غیرمستقیم طور به دهندگانوام و گیرندگانوام میان شده موفق پراسپر، دارد. وجود آنها میان مستقیم طور به

 ایندگینم یک به و شده نظر تجدید منفی طور به اشاعتباری نمره در کند، کوتاهی و غفلت وام بازپرداخت در گیرندهوام که صورتی

 به مومیع اقتدار و مرجع گروه اقتدار و فشار بر مبتنی بلکه نیست متقابل رابطه بر مبتنی اعتماد واقع، در شود.می داده ارجاع وصول

 ملع واسطه یک عنوان به کامل، گزارشی ارائه و وام بازپرداخت پول، جریان بر مدیریت با کالب لندینگ است. سوم اشخاص عنوان

 زارشگ اعتباری هاینمایندگی به را گیرندهوام این کالب لندینگ بخورد، شکست پرداخت در گیرندهوام یک اگر عالوه،به کند.می

 رد گیرندگانوام از یکی اگر کند.می استفاده بودجه )بازیابی( فتدریا برای وصول نمایندگی یک از نیاز، صورت در و کندمی

 گیرندهوام حساب مقرر، موعد از بعد روز 32 دهد.می دهندهوام به را دیرکرد هزینه کالب لندینگ باشد، داشته دیرکرد بازپرداختش

 عتباریا دفتر شرکای به نیز بازپرداخت در دیرکرد سابقه و شودمی فرستاده است، کالب لندینگ شریک که وصول نمایندگی به

 ردازشپ وام، اسناد قبیل از کاغذی کارهای شناسندمی را یکدیگر قبل از که نظیرهایی برای مانیویرجین شد.مدیریت خواهد گزارش

 ندارند، دیگر نظیر به داعتما ایجاد به نیاز آنها همینطور دهد.می انجام را سال پایان اظهارات و کنندهیادآوری هایایمیل و پرداخت

 را معامالت که است گرتسهیل یک تنها مانیویرجین دهند. انجام خانواده اعضای میان را معامالت آفالین طور به توانستندمی زیرا

 کند.می اداره
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 SWOTنقاط قوت و ضعف وام دهی اجتماهی با استفاده از روش  .6

ام وگیرد، فواید بسیاری در الگوهای وام دهی سنتی صورت میدر مقایسه با معامالت وامی که از طریق موسسات 

توانند گیرندگان میاین باشد که واموام های اجتماعی ترین مزیت شدهوجود دارد. شاید شناخته های اجتماعی

ان شر روی سرمایهتوانند برگشت نقدی باالتری بدهندگان میکه وامها را با نرخی کمتر و بدون وثیقه دریافت کنند، درحالیوام

 دریافت کنند. 

ت یا آنهایی که نمرا ی که دسترسی به بانک ندارندگیرندگانوام که است صورت اینبه گیرندگان برای واموام های اجتماعی ارزش 

 هایوشجذب خواهند شد، زیرا در حال حاضر این تکنولوژی امکان جایگزینی روام های اجتماعی اعتباری پایینی دارند به الگوهای 

( در رکود اقتصادی که توسط بحران مالی جهانی 0212) 0(. بنا به گفته پکر0222 1های کوچک را فراهم کرده است )بروتقرضه

های کوچک سنتی. رشد کرد، مانند موفقیت گذشته موسسات قرضه 0222های کوچک به سرعت در سال ایجاد شده بود، بازار قرضه

و همکاران  3تر دریافت کنند )ونگهای بهره پایینهایی با نرختوانند وامها میگیرندگان این است که آنبرای وام مزیت این روش

رای های عملیاتی کمتری بهای مالی سنتی با یک الگوی مقرون به صرفه آنالین، هزینهگری دالالن قیمت شرکت(. عدم واسطه0222

های آنالین، دستیابی به اقتصاد های دریافتی از طریق رسانهعالوه، افزایش کمک(. به0222 4های آنالین داشته است )کالفتشرکت

دهی کوچک، به کاهش هزینه کمک کرده است )اشتا های وامهای تامین مالی کمتر برای سایتجدیدی را ایجاد کرده است و هزینه

بوده است در حالیکه   %223بهره در لندینگ کالب (، بهترین نرخ 0222) 2(. بر اساس گزارش اسویکال0211 6؛ مگی0212 5و اسدی

 بوده است. %13نرخ بانک برای همان اعتبار ، به طور متوسط بیش از 

د، باشهای کوچک با سطوح ریسک متنوع میکه شامل تعداد زیادی وام تواند با استفاده از  یک سبد سهامدر حالیکه ریسک می

شود، وجود دارد. ای ندارند اعطا میه از طریق واسطه آنالین به افراد ناآشنایی که وثیقههایی کمدیریت شود، یک خطر ذاتی در وام

های آنالین نقش مهمی در قرضهوام های اجتماعی همانطور که الگوهای بر است. های کوچک زمانعالوه، ارزیابی تعداد زیادی از وامبه

گیرندگان در محیط آنالین است. های واموجود دارد که نشات گرفته از ویژگیکوچک دارند، عوامل پرخطر دیگری نیز در اعطای وام 

وام های اجتماعی مطالعات اخیر در پول و دارای شغلی آزاد هستند.های کوچک سنتی، بیگیرندگان در بازارهای قرضهبیشتر وام

را زیای تهیه درخواست وام وجود ندارد و تالش بر ویژه در قدرت مالیگیرنده، بهنشان داده است که تفاوت چندانی در مشخصات وام

، نقش سنتی کنترل کردن به منظور اجتماعیدهی کند. در بازار وامرسانی میهای کوچک عمدتاً به مشتریان محروم خدمتقرضه

میشه شده است. بنابراین، هدهندگان واگذار شده است و به موسسات مالی واگذار نگیرندگان، به هر یک از وامتعیین قابلیت اعتماد وام

خوبی شناخته گیرندگان در مورد اعتبارشان وجود دارد. وجود اطالعات ناهمگون در بازار مالی بهامکان ارائه اطالعات نادرست برای وام

، ماعی اجتدهی دهندگان بالقوه در بازار وامگیرنده و وام(. اما وجود اطالعات ناهمگون میان یک وام0222 2شده است )سوفی

های معامالتی ( استدالل کرده، پایداری هر موسسه اقتصادی منوط به هزینه1222)12تر( است. همانطور که چونگ)حساس2تربحرانی

ام ورسد که موسسین الگوهای نظر میآورد، بههایی که اطالعات ناهمگون به وجود میمربوط به آن سازمان است. در تعامل با ریسک

                                           
1 Bruett 

0 Packer 
3 Wang  

4 Klafft 
5 Ashta and Assadi 

6 Magee  
2 Sviokla  

2 sufi 
2 Acute  

12 Cheung  
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اند که یک نرخ بهره عدم پرداخت نسبتا پایین را بر داستان موفقیت بانک گرامین را داشته آرزویهای اجتماعی 

 ها گذاشته است. روی وام

ز استفاده ا که آن نیز اندآنالین اشاره کردهوام های اجتماعی بسیاری از مطالعات به یک ویژگی بارز در زمینه 

 گیرندگان، وناپذیر توسط وامهای اثباتکه افشاگریدر این مطالعات نشان داده شده ا ست . است دهندگاناطالعات نرم توسط وام

 1گذارد، )ایر و همکارانها اثر میدهندگان حداقل از نظر احتمال تامین بودجه، بر خروجی وامگیرندگان و وامغنای گفتگوهای میان وام

(.  این مطالعات به 0210 5، میشلز 0211 4، هرزناشتاین و همکاران0211 3، ساننشین و همکاران0211 0، الریمور و همکاران0222

عات گیرندگان بالقوه، اطالنسبت به قابلیت اعتماد وام منظور ارزیابی میزان عدم قطعیتدهندگان بهدهند که وامطور کلی، نشان می

 کنند.عینی و ذهنی موجود در بازار را ترکیب می

 رد فرم یک کردن پر با تنها تواندمی که دارد وجود پروژه انتخاب و درخواست فرآیند در بارزی هایتفاوت رسدمی نظر به

 اب معموال کمپین بندیزمان همچنین شود. انجام است، پیشینه از جامعی بررسی حتی یا مشاوران با مالقات شامل که اینترنت

 مدل است، اهمیت حائز بسیار کارآفرینان برای که آنچه و شودمی تعیین دهند،می ارائه هاواسطه که زمانی هایمحدودیت

 مدل یا شود(می داده برگشت حامیان به شده آوریجمع پول نشود، تأمین مقدارهدف )اگر هیچ یا همه مدل است: کرودفاندینگ

 رینتمهم از ایده خلق و افراد کردن بسیج کند(. می دریافت را پول کارآفرین نشود، تأمین هدف مورد مقدار اگر )حتی دار نگه را همه

 دارد. مالی تأمین هایگزینه سایر با مقایسه در کرودفاندینگ که است اهدافی

 خدمات رایگان، آنالین الگوی یک راحت اندازیراه توانایی قبیل از فناوری های پیشرفت که کندمی ادعا (0214کولینز)

 کمک نگکرودفاندی رشد به گردد، استفاده مختلفی گذارانسرمایه توسط تواندمی که دقیق اعتباری منابع امن، و آنالین پول انتقال

 است: کارآفرینان برای سرمایه توسعه حال در زیر دالیل به کرودفاندینگ بنابراین، است. کرده

 پردازد.می بودجه تامین به کرودفاندینگ ندارند، حضور سنتی مالی کنندگانتامین که هنگامی 

 برد.می بین از را پول دریافت برای جغرافیایی هایمحدودیت و موانع 

 بکر هایایده به دهیاعتبار برای فرد بهمنحصر راه یک است. خوب گذاریسرمایه هایپروژه شناسایی برای راهی 

 است. نظر مورد مخاطبین مقابل در مبتکرانه و

 پردازد.می سرمایه جذب به گذاران،سرمایه مالیغیر و مالی هایانگیزه به توسل با  

 دارد. قرار دارد نامشخصی مقررات و قانون که محیطی در بودن، جدید خاطر به کرودفاندینگ اما 

افزایش سرمایه از طریق تامین مالی اجتماعی به طور قابل توجهی دست یافتنی است.بنگاههای کوچک و متوسط که با محدودیت 

مالی رو برو هستند و دسترسی به وثایق مناسب نیز ندارند، می توانند شکاف تامین مالی خود را از طریق تامین مالی اجتماعی کاهش 

قانون های بازار و یا فرصتهایی که بازار در اختیار آنها قرار می دهد می توانند جذب سرمایه مطابق با  دهند. در تامین مالی اجتماعی

صورت پذیرد.  تامین مالی اجتماعی می تواند برای استار تاپ ها بسیار مفید بوده و جذب سرمایه را از افراد وسیعی از جامعه از طریق 

ش سرمایه گذاری در اقتصاد، اقرات مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. تامین مالی اجتماعی اینترنت تامین مالی می کند و با افزای

                                           
1 Iyre et al. 
0 Larrimore et al. 

3 Sonenshein et al. 
4 Herzenstein et al.  

5 Michaels  
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 دربا تامین مالی و حمایت مالی از نوآوری های اقتصادی منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد. 

است که به عنوان یک فرصت برای تامین مالی  1تامین مالی اجتماعی آنچه حائز اهمیت است همان خرد جمعی

 اجتماعی در نظر گرفته می شود. 

 بررسی نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصتهای تامین مالی اجتماعی

 نقاط ضعف نقاط قوت

  اعطای قدرت بیشتر به کارآفرینان برای تصمیم گیری

 بهتر در کسب و کار ایجاد شده 

  دسترسی سریع تر به سرمایه 

  منفعت اجتماعی از طریق رفع محدودیتهای کسب

 جغرافیایی

  استفاده از شرایط رقابتی بازار برای تامین مالی 

  محدودیتهای حسایداری و مدیریتی به علت

 باال بودن تعداد سرمایه آوران

  احتمال دزدیده شدن ایده های نوین در

 شبکه های اجتماعی

  احتمال وجود فساد و تخلف به علت عدم

 سرمایه گذار حمایت از 

 

 تهدیدات فرصت ها

  برقراری ارتباطات گسترده و استفاده از اینترنت و

 اطالعات شبکه های اجتماعی

  اثرات مثبت تامین مالی اجتماعی براقتصاد 

  سرمایه گذاری و جذب سرمایه با سرعت باال در افزایش

 اقتصاد

 های جدید افزایش نوآوری و ایجاد شغل 

 برای فعالیت تامین  ساختار قانونی نامناسب

 مالی اجتماعی

  وجود ریسکهای باال در فعالیتهای کسب و

 کار های کوچک

 منبع: یافته های تحقیق

در بررسی نقاط ضعف تامین مالی اجتماعی می توان بیان نمود که مشکالت حسابداری و مدیریتی در کسب و کارهای نوین وجود 

داشته و می تواند مانعی بر سر راه تامین مالی اجتماعی محسوب شود. با افزایش تعداد سرمایه آوران در شبکه های اجتماعی بررسی 

ها افزایش داشته و می تواند کارایی مدیریت این کسب و کارها را نیز کاهش دهد. با در اختیار های حسابداری و حسابرسی در آن

گذاشتن ایده های نوین در راه کسب و کار های جدید در شبکه  های اجتماعی امکان دزدیده شدن این ایده های نوین وجود دارد و 

لی اجتماعی در نظر گرفته نشده است. در تامین مالی اجتماعی امکان و راهکار مناسبی برای عدم بروز چنین مشکالتی در تامین ما

بروز فساد وجود داشته و راهکار مناسبی برای حمایت از سرمایه آوران وجود ندارد. حمایت مالی ضعیفی از سرمایه آوران در شبکه 

وانین و مقررات مشخص در این زمینه می توان های اجتماعی احتمال تخلف و فساد مالی را افزایش می دهد. البته با وجود برقراری ق

 احتمال وقوع فساد را کاهش داد ولی باید بسیاری از سازمانها و نهادهای کشور به همراه دولت در این زمینه همکاری  داشته باشند. 

امین ین مالی انجام داده و تدر شبکه های اجتماعی با وجود تامین مالی اجتماعی و استفاده از اینترنت می توان با سرعت بیشتری تام

سرمایه در کسب و کارهای کوچک  با سرعت بیشتری انجام شده و شتاب بیشتری به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور 
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بخشیده می شود. عالوه بر اثرات مثبت تامین مالی اجتماعی بر اقتصاد از طریق افزایش سرمایه گذاری، ایجاد 

 ر اقتصاد بوجود می آید.اشتغال و کارآفرینی نیز د

 جمع بندی .7

 رتسخت ایمالحظه قابل طور به تجاری هایبانک در کارها و کسب به دهیوام استانداردهای اخیر، اقتصادی بحران طول در

 مالحظه قابل طور به 0212 سال از هابانک توسط کوچک کارهای و کسب به دهیوام برای ترسخت اعتباری شرایط این است. شده

 مالی امور از نظرسنجی 0223 آمارهای کنند.می دریافت مختلفی منابع از را اعتبارشان کوچک، کارهای و کسب است. شده ترانآس

 هاتن هستند، کوچک کارهای و کسب برای مالی مهم منبع یک تجاری هایبانک حالیکه در که دهندمی نشان کوچک، کار و کسب

 شد، تامین تجاری هایبانک توسط 0223 سال در کوچک کارهای و کسب به برجسته اعتبار %62 به نزدیک نیستند. موجود منبع

 بوده کم کوچک کارهای و کسب به هابانک دهیوام اخیر، دوره در کردند. تامین را %12 از کمتر منابع سایر و %15 مالی هایشرکت

 به دباشن سخت است ممکن قبلی مسیرهای که دارد وجود کیمدار و شواهد باشد. تقاضا فقدان خاطر به تواندمی بیشتر که است.

 تجاری هایکبان برای تواندمی که دارند نیاز اعتبار از کوچکی مقادیر به اغلب هاشرکت قبیل این کارها. و کسب کوچکترین برای ویژه

 و کسب زمان، طول در شود. تبدیل نظیر هب نظیر دهیوام قبیل از بیشتری جایگزین منابع به تواندمی و نباشد سودآور دهیوام این

 هایوام است. بوده وام هدف ترینمتداول بدهی تحکیم بودند. شده ارائه هایوام میان در رایج وام هدف ششمین کوچک کارهای

  داشتند. یکسانی پذیرش عدم نرخ حدودا کارها و غیرکسب و کوچک کارهای و کسب به مربوط

روشی برای درک بهتر از روش نوین تامین مالی اجتماعی است. استفاده از اطالعات گسترده شبکه های اجتماعی  SWOTروش 

می تواند در تامین مالی اجتماعی با استفاده از افراد موجود در شبکه های اجتماعی به خوبی و به سرعت منابع مالی مورد نیاز خود 

 ها مبتنی بر نوآوری در اقتصاددید بر پایه نوآوری اقدام کنند. ایجاد این نوع سرمایه گذاری را تامین نموده و به ایجاد کسب و کار ج

اد کند و اهمیت تامین مالی اجتماعی را برای سیاستگذاران به عنوان روشی نوین برای تامین می تواند اثرات مثبتی را در اقتصاد ایج

د ساختار قانونی مناسب برای گسترش چنین زمینه های در بستری مناسب مالی دو چندان می سازد و سیاستگذاران را برای ایجا

ترغیب نماید. تامین مالی اجتماعی می تواند برای سرمایه گذاران، کارآفرینان و واسطه گران و دولتها و سیاستگذاران بسیار مفید 

کوچک فعالیت می کند و می توانند تاثیرات بسزایی واقع شود و تامین مالی اجتماعی بر پایه فراهم نمودن استخری از سرمایه گذاران 

  را در رشد و توسعه اقتصادی در آینده ایجاد کند.
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