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  چکیده

هاي اخیر به یک روش پرطرفدار براي کارآفرینان و صاحبان ایده جهت جذب سرمایه  تأمین مالی جمعی در سال
تبدیل شده است. هدف مقاله حاضر این است که با استفاده از نظریه تبادل اجتماعی و مدل پذیرش فناوري به تبیین عوامل 

پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش مؤثر بر قصد مشارکت مالی حامیان در تأمین مالی جمعی ب
هاي تأمین مالی جمعی در  نفر از حامیان مالی پروژه 126گردآوري اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی است. تعداد 

ها از  دهگیري در دسترس به عنوان نمونه آماري در این پژوهش مشارکت داشتند. براي گردآوري دا تهران با رویکرد نمونه
تحلیل شدند.  SmartPLS3افزار  سازي معادالت ساختاري و با استفاده از نرم ها با روش مدل استفاده شد و داده  پرسشنامه

هاي مشترك  نتایج نشان دادند که عامل اعتماد در باال رفتن قصد مشارکت مالی حامیان نقش کلیدي دارد. همچنین ارزش
حامیان با صاحبان پروژه از طریق باال بردن اعتماد حامیان در قصد مشارکت مالی ایشان تأثیر مثبت دارد. همچنین مدل 

شده حامیان از  الی جمعی به کار گرفته شد و نشان داده شد که سودمندي ادراكپذیرش فناوري در زمینه تأمین م
این پژوهش حاکی  ههاي پیشین نتیج سایت با قصد مشارکت مالی ایشان ارتباط مثبت معناداري دارد. برخالف پژوهش وب

بیانگر نبود اعتماد به عوامل نهادي از رد شدن تأثیر عواملی مانند تضمین ساختاري و ارتباط بر قصد از طریق اعتماد بود که 
  باشد. در جامعه پژوهش می
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  مقدمه
کننـده،   متحـول  يهـا  تیو قابل يبا توجه به رشد انفجار یجمع یتأمین مالهاي اخیر،  در سال

 ,Burtch et al., 2013; Gabison( از پژوهشـگران را بـه خـود جلـب کـرده اسـت       ياریتوجه بس

2015; Mollick 2014(. صـاحبان پـروژه   کارآفرینان و به طور کلی عالوه بر یجمع یمال تأمین، 
 يهـا  یانـ نگرالبته این نوع تأمین مـالی  کند.  یفراهم م یجذاب يها فرصت زین 1مالی انیحام يبرا

 Belleflamme etد (همـراه خـود دار   زیرا ن کننده ی از جمله ریسک تقلب و تبلیغات گمراهمهم

al., 2014انیـ رفتار مشارکت مالی حام ددر موربسیار کمی  يکاربرد هاي ). تا به امروز پژوهش 
بـه صـورت    نـه یزم نیـ موجود در ا اتیانجام شده است. ادب رانیدر ا یجمع یتأمین مالنه یدر زم

 یتـأمین مـال   يهـا  و عوامل مؤثر بر عملکرد پـروژه  یجمع یبر دو موضوع مفهوم تأمین مال یکل
) که نشان دهنده Gleasure, 2015; Mollick, 2014; Zheng et al., 2014اند ( تمرکز داشته یجمع

هـر   اننـد باشـد. م  یمـ  ی جمعـی تـأمین مـال   نـد یدر فرآ انیرفتار حام نهیدر زم يکمبود دانش نظر
 کیـ باشد. بر اساس  می سکیر يدارا انیحام يبرا زین یجمع یتأمین مال ي،گرید مالی تیفعال

عـدم   کیـ شـماره   لیـ دل 2013در سـال  2اسـتارتر  کیـ ک تیسا انجام شده توسط وب ینظرسنج
شـده اسـت. بـدون     ییشناسـا  تیسـا  وب نیـ ا يهـا  نبود اعتماد به پروژه ،انیحام مشارکت مالی

خـود را از دسـت    ییکـارا  یجمعـ  یو تـأمین مـال   داشـته  يکمتر مشارکت مالی انیحام ،اعتماد
  دهد.   می

و در  اسـت %  50کمتـر از   هـا  تیسـا  در اکثر وب یجمع یتأمین مال يها پروژه تیموفق نرخ
آمـار و ارقـام    نیـ ا هیـ ). بـر پا Massolution, 2015(هاي اخیر روندي کاهشـی داشـته اسـت     سال

در حـال   یجمعـ  یتـأمین مـال   يهـا  پـروژه  يبرا انیحام مشارکتگرفت که قصد  جهینت توان یم
در سابقه طوالنی بررسـی تعامـل کـاربران در اسـتفاده از فنـاوري و بـه خصـوص         کاهش است.

هاي اصلی و مهم پژوهشـی را شـکل داده    فناوري اطالعات، تحلیل رفتار کاربران یکی از شاخه
باید مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و ضرورت ورود  است. در ایران این شاخه آنچنان که

                                                        
1. Funders 
2. Kickstarter 
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 یجمعـ  یتأمین مـال  برآن، عالوه شود. به آن براي تحلیل رفتار کاربران ایرانی به شدت حس می
 تی. وضـع باشـد  یمـ  نییپـا  یبا گردش مـال  تیسا وب شماري تعداد انگشتمحدود به  ران،یدر ا
است. با  افتهیخود دست ن یواقع گاهیهنوز به جا هدیپد نیندارد و ا يکشور سازگار ازیبا ن یفعل

 ،ینیکـارآفر  نـه یدر زم یجمعـ  یتأمین مال تیو اهم نهیزم نیدر ا یتوجه به کمبود سابقه پژوهش
 یقابـل تـوجه   تیاز اهم یشده بوم دیتول يها با استفاده از داده یجمع یتأمین مال یعلم یبررس

اسـتفاده از نظریـه تبـادل اجتمـاعی و مـدل پـذیرش       ، پژوهش حاضر با رو ازاین. برخوردار است
هـاي تـأمین مـالی جمعـی      فناوري به تبیین عوامل مؤثر بر قصد مشارکت مالی حامیان در پـروژه 

  پردازد. می

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
  هاي آن تأمین مالی جمعی و انواع مدل

ی از طریق نیکارآفر يها افراد و گروه يها تالش شود: تأمین مالی جمعی اینگونه تعریف می
خود با استفاده از  يها تیفعال تأمین مالی يبرا هاي مالی معمول، اینترنت و بدون دخالت واسطه

همچنـین   .)Mollick, 2014(افـراد  از  يادیـ زنسـبتاً  کوچـک از تعـداد    نسـبتاً  هاي مالی مشارکت
گرفته شده که در آن  يسپار جمع تر عیاز مفهوم وس یجمع یتأمین مال مفهومتوان گفت که  می

استفاده  یسازمان يها تیتوسعه فعال يبازخورد و راه حل برا ده،یبه دست آوردن ا ياز جمع برا
) تـأمین  2008( 1و همکـاران  مـان یکل ،فیـ تعر نیاساس ا بر). Kleemann et al., 2008( شود یم

در جهـت   یفراهم کردن منـابع مـال   يبرا نترنتیا قیاز طر یمومفراخوان ع کی را یجمع یمال
 از پـاداش  ینـوع  ایـ  نـده یدر برابـر محصـول آ   ایـ  هیـ ریهدف خاص به شـکل خ  کیاز  تیحما

  کنند. تعریف می
 کننده تسریع کیبه  2008در سال  یجهان یبحران مال نترنت،یا يبا گسترش تکنولوژ همراه

  ).Harrison, 2013شد ( لیتبدتأمین مالی از جمله تأمین مالی جمعی  نیگزیجا يها مدل يبرا
 بـر پایـه  ، 3پـاداش هاي بر پایـه   مدل بهتأمین مالی جمعی را  انواع )2012و همکاران (2دبایسر

                                                        
1 Kleemann et al. 
2 De Buysere 
3 Reward-based 
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ه یـ بـر پا  یجمعـ  ین مـال یتـأم . بنـدي کردنـد   طبقـه  3یبده بر پایهو  2(خیریه) پایه اهداء ، بر1سهام
 (دسـت نوشـته   ریتقـد یک یادگاري بـراي  از  که را در بر دارد ییها ان پاداشیحام يپاداش، برا

گـذاري   سـرمایه  محصـول  هیـ اولارائـه   تـا ) و غیره انگذارانبنیبا شام  صرف دعوت به ای قدردانی
 ن مـالی جمعـی  در تأمی). ;Gerber et al., 2012 Mollick, 2014(باشد متفاوت می فیبا تخف شده

 افـت یدرگـذاري کردنـد را    کـه در آن سـرمایه   یشـرکت  سـهام  گـذاران  هی، سـرما مبتنی بر سـهام 
 قیـ از طر کیکالسـ  یتـأمین مـال   نزدیکترین مدل بهمدل  نی). اBeaulieu et al., 2015کنند ( می

 ,.Belleflamme et al., 2014; Mollick, 2014 Ahlers et alاسـت (  گـذاري خطرپـذیر   سـرمایه 

دهـد، بلکـه بـه     یارائه نم حامی يرا برا یپاداش خاص ،خیریه پایه بر تأمین مالی جمعی ).;2015
 بـه از آنجـا کـه    پـول  ينـوع از جمـع آور   نیـ ا. شـود  خیرخواهانه آنـان متوسـل مـی    يها زهیانگ

 وکارهاي نوپا کسب یتأمین مال يبرا نیگزیجا کی به عنوان است، به ندرت خیرخواهی وابسته
قرض گـرفتن پـول   عنوان ابزاري براي به  تأمین مالی جمعی بر پایه بدهی. شود در نظر گرفته می

هـاي   بیشـتر پلتفـرم  ). Beaulieu et al., 2015(شـود   اطالق یـاد مـی  به اضافه بهره  و پس دادن آن
هـاي   بنـدي کـرد، هرچنـد مـدل     توان در این چهـار دسـته طبقـه    مین مالی جمعی موجود را میتأ

  براي حامیان نیز وجود دارد.  4ازیحق امت امانند ترکیب پاداش با سهام و ی دیگري
و در هـیچ   اسـت  یرفتـه صورت پذاندکی  هاي	پژوهشدر ایران  حوزه تأمین مالی جمعی در

هاي تأمین  هاي منتشر شده عوامل مؤثر بر قصد مشارکت مالی حامیان در پلتفرم یک از پژوهش
هاي منتشر شـده داخلـی در زمینـه     مالی جمعی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله پژوهش

بـا  ) اشاره نمـود کـه   1398سازان، کولجی و باقري ( توان به پژوهش چیت تأمین مالی جمعی می
 ینـان توسـط کارآفر  جمعـی  مالی استفاده از تأمین  برنده عوامل پیش یه،سرما یندگانجو تمرکز بر

مــورد دیگــر کــه بــا تمرکــز بــر       . را مــورد بررســی قــرار دادنــد     يدر صــنعت گردشــگر  
است که  )1394( ي، عساکره و زرندرافشارپوکنندگان مالی انجام شده است پژوهش  مشارکت

                                                        
1 Equity-based 
2 Donation-based 
3 Debt-based 
4 Royalty 
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در هـاي تـأمین مـالی جمعـی      از شـرکت در پـروژه   کننـدگان 	ارکتمشـ  هـاي  یـزه انگبه شناسایی 
 هـاي 	مـدل  یقـی تطب 	با عنوان مطالعـه  یگرد یپژوهشپرداختند. همچنین در برتر جهان  يها پلتفرم
افشارپور و عسـاکره   ي،در جهان که توسط زرند یجمع یبرتر تأمین مال هاي	کار پلتفرم و کسب

 یبرتـر تـأمین مـال    هـاي 	کـار پلتفـرم   و  کسب هاي	مدل یقیتطب انجام شد، پس از بررسی) 1394(
  . مورد شناسایی قرار گرفت کنندگان	مشارکت 	یزهانگ ییراتدر جهان، روند تغ یجمع

  قصد مشارکت مالی
. اسـت  نـده یدر آ ییهـا  انجام عمل يدهنده تعهد برا است که نشان یذهن تیوضع کیقصد 

 يهـا  پـروژه  انیـ قصد مشارکت مالی حام میتآن هس بررسیبه دنبال  ژوهشپ نیکه در ا یمفهوم
  . باشد یم محور پاداش یجمع یتأمین مال
 اعتماد

بـه   یو حتـ  کننـد  یخـود را کـم مـ   شـده   افـت یدر یاجتمـاع  یدگیچیاعتماد پله یبه وس مردم
از طـرف اعتمـاد شـونده را     نـده یدر آ ینامطلوب احتمـال  يرفتارها سکیر ی،رعقالنیصورت غ

کـه اعتمـاد    شـود  یمـ  یمنتهـ  جـه ینت نیـ ) بـه ا 2000( 1گفـن  یپژوهشـ  يها افتهی. رندیگ یم دهیناد
بلکـه هرگونـه تـراکنش     نیـ آنال دیـ کنندگان نه تنها در خر عامل مؤثر بر قصد مصرف نیتر مهم
) و کنـگ و  2017( 2ژائـو و همکـاران   پـژوهش دو  یجمع یتأمین مالنه ی. در زمباشد یم نیآنال

انـد.   کـرده  يریـ گ جـه یرا نت انیـ ) تأثیر مثبت اعتماد بر قصد مشارکت مالی حام2016( 3نامکاره
شـده   ) شواهدي دال بر تأثیر مثبت اعتماد بر سـودمندي ادراك 2003همچنین گفن و همکاران (

 که: دنشو یمطرح م ها هیفرض نیباال، ا يها با توجه به پژوهشاند.  ارائه داده
  دارد. يتأثیر معنادار انیقصد مشارکت مالی حامبر  انیاعتماد حام. 1فرضیه 
  شده آنها تأثیر معناداري دارد. . اعتماد حامیان بر سودمندي ادراك2فرضیه 

. باشـد  یمـ  يکاربرد دارد اعتماد نهـاد  يمجاز ياعتماد که در فضاجادکننده یاز منابع ا یکی
 »یتیهنجـار مـوقع  «و  »يساختار نیتضم« يها با نام ياعتماد نهاد نیاعتماد دو نوع از ا اتیدر ادب

                                                        
1 Gefen 
2 Zhao et al. 
3 Kang et al. 
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  ).Gefen et al., 2003مورد بحث قرار گرفته است (
  سایت ي وبساختار نیتضم

 يماننـد راهکارهـا   یتـ یامن مـوارد بـر اسـاس    تیـ از موفق یابیـ ارز کیـ بـه   يساختار نیتضم
 Gefen et) کنـد  یخاص وجود دارد اشاره منه یزم کیو مقررات که در  ها نامه ضمانت ،یقانون

al., 2003)ت،یاز طـرف سـا   هـا  هیـ شامل تأیید تواند یموارد م نیا کیتجارت الکتروننه ی. در زم 
. در مطالعـات گذشـته بـه    بشـود تمـاس بـا مـا    نـه  یگز یحتـ  ایـ و  ها نامه ضمانت ،یمحرمانگه یانیب

بـر   يسـاختار  يها نیتأثیر مثبت تضم یبه صورت عموم کیتجارت الکتروننه یخصوص در زم
تـأثیر مثبـت    یجمعـ  یتـأمین مـال  نـه  یدر زم نیکننده نشان داده شده است. همچنـ  اعتماد مصرف

 نـابراین، ). بKang et al., 2016نشان داده شده است ( تیسا ها از طرف وب پروژهه یوجود تأیید
 که: شود یمطرح م هیفرض نیا

  معناداري دارد.سایت بر اعتماد حامیان تأثیر  وب. تضمین ساختاري 3فرضیه 
  یتیهنجار موقع

تـراکنش بـر اسـاس نرمـال و مطـابق هنجـار بـودن         تیـ از موفق یابیـ ارز کی یتیهنجار موقع
 دیـ قـرار دارد کـه با   یتیدر مـوقع  زیکه همه چ دهد یم نانیبه افراد اطم امر نی. اباشد یم تیموقع

 Gefen)جود دارد و کنشدو طرف ترا نیب افتد یکه اتفاق م يزیفهم مشترك از چ کیباشد و 

et al., 2003)تیسـا  وب کیـ اسـت کـه کـاربران     یمعنـ  نیـ بـه ا  دگاهید نیا نترنتیانه ی. در زم 
ها شکل گرفته باشد که محقق شدن  در آن یگوناگون انتظارات يها تیبراساس تجربه کار با سا

مشـکوك و   یشـکل  تیسـا  وب کیـ اگـر   گـر ی. از طـرف د گـردد  یم شانیها باعث اعتماد ا آن
و  گفـن  نتـایج پـژوهش  . کننـد  یاعتماد نمـ  تیسا نیداشته باشد کاربران به ا رمنتظرهیغ يها هیرو

شـده   ) بیانگر آن است که هنجار موقعیتی بر اعتماد و نیز آسانی استفاده ادراك2003( همکاران
) نشـان دادنـد هنجـار    2015( 1کاربران تأثیر مثبت و معناداري دارد. همچنین ونـگ و همکـاران  

  که: دنشو یمطرح م ها هیفرض نیا ی بر اعتماد تأثیرگذار است. بنابراین،موقعیت
  سایت بر اعتماد حامیان تأثیر معناداري دارد. هنجارهاي موقعیتی در وب. 4فرضیه 

                                                        
1 Wang et al. 
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حامیان تأثیر معناداري  شده آسانی استفاده ادراكسایت بر  هنجارهاي موقعیتی در وب. 5فرضیه 
  دارد.

  شده ادراك يسودمند
شده به میزان اعتقاد یک فرد به اینکه استفاده از یک فناوري به خصوص،  سودمندي ادراك

شده در مدل پذیرش فنـاوري   دهد، اشاره دارد. سودمندي ادراك عملکرد کاري او را بهبود می
در  شـده  ادراك يسـودمند به عنوان عامـل مـؤثر مسـتقیم بـر قصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت.          

ها، آموزش آنالیـن، خـدمات    رسان هاي مختلفی از فناوري مانند تجارت الکترونیک، پیام زمینه
مسافرتی آنالین و موارد بسیار دیگر بررسی شده و تـأثیر مثبـت آن بـر قصـد تأییـد شـده اسـت        

)Adnan et al., 2016 در  يفنـاور  رشی) کـه مـدل پـذ   2018( 1تاکر و همکـاران ). نتایج پژوهش
ند نیـز بیـانگر تـأثیر معنـادار ایـن متغیـر بـر قصـد         دیسـنج  يرا در کشور مـالز  یجمع یالتأمین م

  شود که: مطرح می  بنابراین این فرضیه باشد.  مشارکت مالی می
  شده حامیان بر قصد مشارکت مالی آنها تأثیر معناداري دارد. . سودمندي ادراك 6فرضیه 

  شده آسانی استفاده ادراك
و اسـتفاده از   يریادگی يالزم برا یگر از تالش شناخت نشان کیشده  كاستفاده ادرا یآسان

قابـل   یبـه آسـان   تیسـا  . اگـر وب باشـد  یاطالعات م يفناور  نهیبه خصوص در زم يفناور کی
بلکـه   باشـد  یاستفاده او مناسـب مـ   يبرا تیسا که نه تنها وب ردیگ یم جهیاستفاده باشد کاربر نت

قصـد   عامـل نـه تنهـا بـر     نیـ ا بیترتاین است. به  لئقا تیاهم نشانیرابطه ب يبرا زیصاحب آن ن
 ).Gefen et al., 2003( باشـد  یمـ  گـذار تأثیر زیاو نشده  و سودمندي ادراك کاربر بلکه بر اعتماد

شـده   اسـتفاده ادراك  یآسـان ) نیز به نتیجه مشـابهی در خصـوص تـأثیر    2018تاکر و همکاران (
  شوند که: ها مطرح می ها دارد. بنابراین این فرضیهآنشده  ادراك يبر سودمند انیحام

شده حامیان بر قصـد مشـارکت مـالی حامیـان تـأثیر معنـاداري        آسانی استفاده ادراك.  7فرضیه 
  دارد.

  .اعتماد حامیان تأثیر معناداري دارد بر شده حامیان آسانی استفاده ادراك. 8فرضیه 

                                                        
1 Thaker et al. 
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تـأثیر معنـاداري   شـده حامیـان    سودمندي ادراك شده حامیان بر آسانی استفاده ادراك. 9فرضیه 
 دارد.

  ارتباط
 باشـد  یاطالعات مـ  ای ها امینظرات، پ ها، دهیمعنادار به اشتراك گذاشتن ا ندیفرآ کیارتباط 

)Griffin, 2005 .(در  دیـ ارتباط برقرار کنند، اطالعات مف منظمکه صاحبان پروژه به طور  یزمان
 یدر حـام  يشـتر یهشـدار دهنـد اعتمـاد ب    رمنتظـره یغ طیدر مورد شـرا  ایقرار بدهند  افراد اریاخت

اعتماد  تواند ی) با تمرکز بر برند نشان دادند که ارتباط م2011( 1ناو همکار ریزه. شود یم جادیا
همچنـین، پـژوهش ژائـو و همکـاران     و برند را عمـق بخشـد.    يمشتر نیکند و رابطه ب تیرا تقو

. بنـابراین  منـتج خواهـد شـد    شتریو صاحب پروژه به اعتماد ب یحام نیب باطنشان داد ارت )2017(
  شود که: این فرضیه مطرح می

  تأثیر معناداري دارد.ارتباط میان حامیان و صاحبان پروژه بر اعتماد حامیان . 10فرضیه 
  ارزش مشترك

 ت،یـ مشترك در مورد اهم يکه دو طرف تا چه اندازه باورها نیا یعنیمشترك  يها ارزش
پـژوهش ژائـو و همکـاران     .دارنـد  هـا  اسـت یدرست بودن رفتارها، اهـداف و س  ایمناسب بودن 

منـتج خواهـد    شـتر یب ادو صاحب پروژه به اعتم یحام نینشان داده که ارزش مشترك ب) 2017(
  شود که: بنابراین این فرضیه مطرح می شد.

  تأثیر معناداري دارد.حامیان میان حامیان و صاحبان پروژه بر اعتماد  زش مشتركار. 11فرضیه 
  سایت یی با وبآشنا

کـه اعتمـاد    یکه در حال وقوع است. درحـال  یدانش در مورد اتفاق بودن دارا یعنی ییآشنا
فهـم   شیبـا افـزا   ییآشنا کند، یکم م ندهیدو طرفه در آ يها تیفعال يرا برا یاجتماع یدگیچیپ

مثـال در   ي. بـرا کنـد  یدر حـال حاضـر را کـم مـ     یاجتمـاع  نانیاتفاقات در حال وقوع عدم اطم
را درك  تیسا يندهایکاربر چه مقدار از فرآ کیکه  نیا یبه صورت کل کیالکترون جارتت

) 2015هاي ونـگ و همکـاران (   نتایج پژوهش). Gefen, 2000( باشد یم ییدهنده آشنا کند نشان

                                                        
1 Zehir et al. 
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شـود. همچنـین    بیشـتر منجـر مـی    ) نشان داده که آشنایی به اعتمـاد 2003و نیز گفن و همکاران (
شـده  تأثیرگـذار    اند که آشـنایی بـر آسـانی اسـتفاده ادراك     ) نشان داده2003گفن و همکاران (

  شوند که: ها مطرح می است. بنابراین این فرضیه
  تأثیر معناداري دارد. آنهابر اعتماد سایت  با وبآشنایی حامیان . 12فرضیه 
  شده آنها تأثیر معناداري دارد. ایت بر آسانی استفاده ادراكس . آشنایی حامیان با وب13فرضیه 

بـر   یامحـ  ییبار قصد دارد تا تأثیر آشنا نیاول يبرا ژوهشپ نیا یجمع یتأمین مالنه یدر زم
) مطـرح  1صورت ذیل (شکل  نظري پژوهش حاضر به مدل. کند بررسیقصد مشارکت مالی را 

  گردد. می

  
 . مدل نظري پژوهش1شکل 

  شناسی روش
هـا توصـیفی از نـوع     این پژوهش ازنظـر هـدف، کـاربردي و از نظـر روش گـردآوري داده     

هـاي تـأمین مـالی جمعـی      سایت ها و کاربران وب همبستگی است. جامعه آماري، حامیان پروژه
هاي شخصی اسـت و   اند. این جامعه آماري متشکل از افراد حقیقی با سرمایه تعریف شده تهران

هاي حقوقی در جامعه آماري این پژوهش جا ندارند. بـا توجـه بـه موضـوع پـژوهش افـراد        نهاد
حاضـــر در جامعـــه آمـــاري داراي یـــک صـــفت مشـــترك هســـتند وآن تجربـــه کـــاربري از  

و همکـاران   يکالبراي تعیین حجم نمونـه از روش بـار  هاي تأمین مالی جمعی است.  سایت وب
نمونـه الزم در روش   حـداقل  نیـی تع ياز قواعد شـناخته شـده بـرا    یککه ی استفاده شد )1995(

 قصد مشارکت مالی

1 2 

7 9 
8 

13 

5 

12 
4 

3 

11 

10 

6 
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حجم مناسب نمونه براي این پژوهش حـداقل  ترتیب،  این به ) است.PLSحداقل مربعات جزئی (
بـا همکـاري مالکـان و    دردسـترس و   بـا اسـتفاده از رویکـرد   نامه این پژوهش  است. پرسش  80

هـاي اجتمـاعی ایـن     هاي تأمین مالی جمعی از طریـق ایمیـل مسـتقیم و شـبکه     سایت مدیران وب
وتحلیـل نهـایی    پرسشنامه در تجزیـه 126ها در اختیار کاربران قرار گرفت و درنهایت  سایت وب

  مورد استفاده قرار گرفت. 
وسـط محققـین تنظـیم گردیـد، شـامل دو      پرسشنامه پژوهش که براساس ادبیـات پـژوهش ت  

اي از سؤاالت جمعیت شـناختی در زمینـه سـن، جنسـیت،      بخش بود. بخش اول شامل مجموعه
هاي تأمین مالی جمعـی و بخـش    سطح تحصیالت، وضعیت شغلی و دفعات مشارکت در پروژه

گویه)  5دوم شامل سؤاالتی براي سنجش متغیرها بود. براي سنجش متغیر قصد مشارکت مالی (
شد.  استفاده )Gefen, et al., 2003( و (Zhao et al., 2017)هاي   گویه) از پرسشنامه 5و اعتماد (

، متغیـر ارزش  (Mohr & Spekman, 1994)گویـه) از پرسشـنامه    5براي سـنجش متغیـر ارتبـاط (   
تضمین ساختاري  )، متغیرYoung-Ybarra & Wiersema., 1999گویه) از پرسشنامه ( 4مشترك (

گویه) و 4شده ( گویه)، آسانی استفاده ادراك 4گویه)، آشنایی ( 4گویه) و هنجار موقعیتی ( 5(
اسـتفاده گردیـد و تمـامی     ) (Gefen et al., 2003 گویـه) از پرسشـنامه   4شده ( سودمندي ادراك

 کـامالً مخـالف تعریـف    تـا  موافـق  امالًکـ  بین طیفی در لیکرت، اي درجه پنج در مقیاسها  گویه
  شدند. 

روایی محتوایی ابزار پژوهش را خبرگان دانشگاهی برخوردار از سوابق مـرتبط بـا موضـوع    
نیـز از تحلیـل عـاملی تأییـدي اسـتفاده گردیـد. بـر اسـاس           تأیید نمودند. براي تأیید روایی سازه

گیري ارزیابی و مشاهده گردید که برخی از موارد داراي بـار   مدل اندازه تحلیل عاملی تأییدي،
 دست آید.  باشند که از مدل خارج شدند تا نتایج قابل قبول به می 4/0عاملی کمتر از 

براي سنجش پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شـد. طبـق جـدول    
 7/0هـا بـیش از مقـدار پیشنهادشـده      ، میزان آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی براي تمامی سازه1

شده در این پژوهش از پایایی مـورد قبـولی برخـوردار بـود.      باشد. درنتیجه، پرسشنامه استفاده می
هـا   ) بـراي تمـامی سـازه   AVEشـده (  ، مقدار میانگین واریانس اسـتخراج 1نین، طبق جدول همچ
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هـا اسـت. بـراي ارزیـابی      دهنده روایی همگراي مناسـب سـازه   باشد که نشان می 5/0تر از  بزرگ
 جذر واگرا، یبراي تأیید روای) استفاده شده است. 1981از روش فورنل و الرکر(روایی واگرا، 

AVE  1اطالعات جدول  باشد. ها سازهبا سایر  سازه آن یهمبستگ ضریباز  شتریب ایدب سازههر 
  بیانگر آن است که مدل از روایی واگراي مناسبی برخوردار است.

 . روایی و پایایی متغیرهاي پژوهش1جدول
آلفاي  متغیرها       

  کرونباخ
پایایی 
  AVE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ترکیبی

                  786/0  617/0  863/0  794/0   ارتباط
                816/0  077/0  666/0  856/0  75/0  آشنایی

              775/0  062/0  713/0  6/0  857/0  78/0  قصد مشارکت مالی
            916/0  360/0  509/0  212/0  84/0  954/0  936/0  آسانی استفاده 

          840/0  321/0  576/0  063/0  607/0  705/0  905/0  86/0  سودمندي
        864/0  389/0  824/0  415/0  442/0  269/0  746/0  921/0  884/0  ارزش مشترك
      827/0  551/0  217/0  334/0  192/0  268/0  085/0  684/0  896/0  866/0  هنجار موقعیتی

    822/0  052/0  315/0  798/0  291/0  469/0  148/0  568/0  675/0  891/0  838/0  تضمین ساختاري
  894/0  335/0  222/0  417/0  384/0  345/0  684/0  063/0  367/0  799/0  941/0  916/0 اعتماد

  

ز آنجـا کـه   محاسـبه شـد. ا   هـا  هـا و گویـه   تمـامی سـازه   اریـ انحـراف مع  و نیانگیمهمچنین، 
هـا در حـد    پاسـخ  یگفت پراکنـدگ  توان ی، مبودند 1به  نزدیک ها ها و سازه گویه اریمع انحراف

ها  آن نیانگیکه م بیانگر آن است نیانگیاز نظر م ها ها و سازه گویه لیتحل نیمناسب است. همچن
بـه دلیـل محـدودیت     اسـت.  یقبول قابل زانیاست که م 3 یفرض نیانگیاز م شیبدر کلیه موارد 

 ها خودداري شده است.  یک آن به تعداد صفحات مقاله از ذکر یک
ا ه ها و تحلیل داده با توجه به نوع پژوهش، مدلسازي معادالت ساختاري براي آزمون فرضیه

هـاي   روابـط بـین متغیرهـا بررسـی و فرضـیه      SmartPLS3افـزار   شد و بـا اسـتفاده از نـرم     استفاده
  پژوهش آزمون شدند.

  ها یافته
  شناختی  هاي جمعیت الف) توصیف ویژگی

دهنـدگان مـرد و    درصد پاسخ 1/57ها نشان داد که  آوري پرسشنامه هاي حاصل از جمع داده
سـال ســال هســتند. همچنــین   30تــا  21دهنــدگان بــین  پاسـخ درصـد زن هســتند. اکثریــت   9/42

درصـد) بـود و از    4/25درصـد) و کارشناسـی ارشـد (    5/36تحصیالت بیشتر آنان کارشناسـی ( 



  610 1400زمستان ، 4 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

دهنـدگان تجربـه    درصـد پاسـخ   7/31درصـد) دانشـجو بودنـد.     1/42لحاظ شـغلی، اکثـر آنهـا (   
درصـد آنهـا    3/10بـه سـه بـار،    درصـد آنهـا تجر   4/29درصد آنها تجربه دو بار،  4/21بار،  یک

هـاي   درصد آنها تجربه پنج یا بیش از پنج بـار مشـارکت مـالی در پـروژه     2/7تجربه چهار بار و 
  تأمین مالی جمعی را داشتند.

 ها ب) آزمون فرضیه
 . ارائه شده است 2در شکل  t مدل نهایی پژوهش به همراه مقادیر

چـین بیـانگر معنـادار نبـودن رابطـه       خطوط نقطـه خطوط پیوسته بیانگر معنادار بودن رابطه و 
  است.

سـازي معـادالت سـاختاري در     هـاي پـژوهش از طریـق مـدل     نتایج حاصل از آزمون فرضـیه 
  قابل مشاهده است. 2جدول 

 
  t . مدل نهایی پژوهش به همراه مقادیر2شکل

، آشـنایی  اعتمادارزش مشترك و  متغیرهاي نیبضریب مسیر  tاینکه مقدار آماره با توجه به 
و آسانی استفاده شده، هنجار موقعیتی و آسانی استفاده شده، آسانی استفاده شده و سـودمندي،  

شده  همچنین سودمندي ادراكاعتماد و قصد مشارکت مالی و ، شده ادراك يو سودمند اعتماد
در سـطح   هـاي مربوطـه   هتوان گفت فرضی ، میاست بیشتر 96/1از مقدار  و قصد مشارکت مالی 

 قصد مشارکت مالی
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اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم متغیرهــاي مــؤثر بــر قصــد  .گردنــد درصــد تأییــد مــی 95اطمینــان 
  ارائه شده است. 3مشارکت مالی در جدول

  هاي پژوهش . نتایج آزمون فرضیه2جدول 
  مسیر  ضریب مسیر tآماره   نتیجه

 اعتماد >-ارتباط   204/0  694/1  رد
  اعتماد >- مشترك ارزش   475/0  187/2  تأیید
  اعتماد >-تضمین ساختاري   097/0  075/1  رد
  اعتماد >-آشنایی   -243/0  714/1  رد

 آسانی استفاده >-آشنایی   644/0  084/5  تأیید
 اعتماد >-هنجار موقعیتی   145/0  828/0  رد

  آسانی استفاده >-هنجار موقعیتی   506/0  189/2  تأیید
  اعتماد >-آسانی استفاده   053/0  361/0  رد
 قصد مشارکت مالی >-آسانی استفاده   063/0  908/0  رد

 سودمندي >-آسانی استفاده   218/0  654/2  تأیید
 سودمندي >-اعتماد   299/0  017/3  تأیید
 قصد مشارکت مالی >-اعتماد   529/0  88/6  تأیید
 قصد مشارکت مالی >-سودمندي   358/0  037/5  تأیید

  غیرمستقیم عوامل مؤثر بر قصد مشارکت مالی. اثرات مستقیم و 3جدول 
  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  مسیر 

  107/0  529/0  قصد مشارکت مالی >-اعتماد 
  -  358/0  قصد مشارکت مالی >-سودمندي 

  (از طریق اعتماد) 251/0  -  قصد مشارکت مالی >- ارزش مشترك 
  (از طریق اعتماد و سودمندي) 050/0

  078/0  -  مشارکت مالی قصد >-آسانی استفاده 
  039/0  -  قصد مشارکت مالی >-هنجار موقعیتی 

  050/0  -  قصد مشارکت مالی >-آشنایی 
 

، آسـانی اسـتفاده   28/0، اعتماد 60/0زاي قصد مشارکت مالی  متغیرهاي درون نییضریب تع
ــده  ادراك ــودمندي ادراك50/0ش ــده  و س ــی 19/0ش ــی    م ــرازش کل ــاخص ب ــد و ش ــدل باش م

)521/0=GoF( دهد مدل از برازش قوي برخوردار است.  نیز نشان می  

  گیري   بحث و نتیجه
ی جمع یدر تأمین مال انیعوامل مؤثر بر قصد مشارکت مالی حاماین پژوهش با هدف تبیین 

سازي معـادالت سـاختاري اجـرا گردیـد. در فرآینـد       به صورت کمی و با استفاده از روش مدل
کت مالی حامیان و تدوین فرضیه هـا پـژوهش از نظریـه تبـادل     تعیین عوامل مرتبط با قصد مشار
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هـاي نظـري پـژوهش اسـتفاده گردیـد. در نتیجـه        اجتماعی و مدل پذیرش فناوري به عنوان پایـه 
بررسی مبانی نظري و پیشینه پژوهش، هشت عامل مؤثر بر قصد شناسایی و در چـارچوب مـدل   

ایـن پـژوهش کـه ترکیبـی از      لهی شدند. مدهاي مستقیم و غیرمستقیم سازماند پژوهش با رابطه
مدل پذیرش فناوري و عامل اعتماد (برگرفته از نظریه تبادل اجتماعی) است براي اولـین بـار در   

هاي حاصل از تجزیه و تحلیـل بیـانگر آن اسـت     زمینه تأمین مالی جمعی به کار گرفته شد. یافته
کت مالی حامیان به صـورت مسـتقیم   شده بر قصد مشار که دو عامل اعتماد و سودمندي ادراك
درصد). به طورکلی، اعتمـاد هـم بـه صـورت      36و  53تأثیر مثبت و معناداري دارند (به ترتیب، 

شده حامیان بر قصد مشارکت مـالی ایشـان تـأثیر     مستقیم و هم از طریق عامل سودمندي ادراك
شـده بـا    سـتفاده ادراك ا یآسـان  يهـا  عامـل  ریتأث يمعنادار نیهمچندرصد) دارد. 11معناداري (

اعتمـاد بـر قصـد مشـارکت      يگریانجیـ شده و ارزش مشترك بـا م  ادراك يسودمند يگریانجیم
   .شد دییتأ انیمالی حام

تأثیر کلیدي مثبت و معنادار اعتماد بر قصد مشارکت مـالی حامیـان در تـأمین مـالی جمعـی      
شـده را   دمندي ادراكسایت کـه سـو   کند که عالوه بر عوامل ساختاري و ملموس وب ثابت می

دهد عواملی مانند اعتماد نیز باید در نظر گرفته شوند تا میزان قصـد مشـارکت مـالی     افزایش می
حامیان و  در نهایت احتمال رفتار مشارکت مالی افزایش یابد. معناداري این رابطه پـیش از ایـن   

فنـاوري بـه صـورت    ) در زمینه رابطه اعتماد و مدل پذیرش 2003در پژوهش گفن و همکاران (
  کلی در زمینه تجارت الکترونیک نشان داده شده بود. 

 جیطبـق نتـا  ولیکن ثر از شش عامل است. تأپژوهش فرض شده بود که اعتماد م نیدر مدل ا
نشـان داد.   انیـ بر اعتمـاد حام  يفقط عامل ارزش مشترك تأثیر معنادارها  آن نیپژوهش از ب نیا

شد که ارزش مشـترك بـر اعتمـاد و بـه طـور       بینی می با توجه به ماهیت تأمین مالی جمعی پیش
مستقیم بر قصد مشارکت مالی حامیان تأثیرگذار باشد که فرضیه مربوطه تأیید شد. این یافتـه   غیر

و  یحـام  نیارزش مشـترك بـ   نشـان دادنـد   کـه ) است 2017در تأیید پژوهش ژائو و همکاران (
 مسأله نشانه نیا یتبادل اجتماع هینظر دگاهید از. منتج خواهد شد شتریب ادبه اعتم صاحب پروژه

عالوه بـر تبـادل منـابع     طبق این نظریه،و صاحب پروژه است.  یحام نیتبادل ب ياقتصادریبعد غ
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 یحـام  يکـه بـرا   شود یتبادل منتقل م نیطرف نیب زین یعاطف-یاجتماع يمادری، منابع غياقتصاد
   .کند یاو را برطرف م گرید يازهاینداشته باشد اما ن يفعت اقتصادمن تممکن اس

سـایت بـر اعتمـاد     نکته قابل توجه دیگر عدم تأثیرگذاري متغیرهاي نهادي و مـرتبط بـا وب  
سایت قابل تـأمین و ارائـه    باشد. درواقع، آن دسته از عوامل مرتبط با اعتماد که از طرف وب می

شده) در میـان   تضمین ساختاري، هنجارهاي موقعیتی و آسانی ادراكباشند (مانند  به حامیان می
تفسـیر نشـدند. ایـن عـدم ارتبـاط معنـادار در ایـن پـژوهش          رنمونه آماري این پـژوهش  معنـادا  

باشد. عـدم   تأثیر عوامل نهادي بر اعتماد کاربران تأمین مالی جمعی در ایران می دهنده  عدم نشان
دهنده این است که کاربران یا  اي موقعیتی بر اعتماد حامیان نشانپذیرش معناداري تأثیر هنجاره

دانند یا به نظر ایشان این عامل براي اعتماد  این هنجارها را به عنوان عاملی الزم براي اعتماد نمی
هاي غیرمنتظـره، بـراي اعتمـاد کـردن      باشد؛ به این معنا که صرف نداشتن رویه کردن کافی نمی

ت و این خود دالّ بر عدم کفایت اینگونه موارد (در صـورت وجـود) بـراي    آنها کافی نبوده اس
  باشد. اعتمادسازي کاربران می

در خصوص تضمین ساختاري، این عامل که یکی از عوامل مهـم اعتمـاد نهـادي در پیشـینه     
پژوهش شناسایی شده بود، در این پژوهش تأثیر معناداري بر اعتماد حامیان نشان نـداد کـه ایـن    

بـر   يسـاختار  يهـا  نیمثبـت تضـم   ) که تأثیر2016کنگ و همکاران (  هاي پژوهش ه با یافتهیافت
، تفاوت دارد. از دو دیدگاه رد شدن این فرضـیه اهمیـت دارد. اول   اعتماد نشان داده شده است

هایی در مورد نماد اعتماد  اینکه در این پژوهش تأثیر تضمین ساختاري بر اعتماد حامیان با سؤال
هاي بیرونی که قابـل اعتمـاد بـودن     ونیکی و پلیس فتا سنجیده شد. این دو به عنوان تضمینالکتر
دهنـده ضـعیف بـودن     کنند از طرف کاربران نادیده گرفته شد که نشان سایت را تضمین می وب

باشـد. دوم اینکـه عـالوه بـر عوامـل       هاي خارجی از دید جامعه آماري این پـژوهش مـی   تضمین
در ایــن فرضــیه رد شــد کــه بــراي  زســایت نیــ لــی ماننــد نظــارت خــود وببیرونــی عوامــل داخ

سایت زنگ خطري است تا براي کاربرانشـان اعتمادسـازي کـرده و اثربخشـی      گردانندگان وب
  هاي داخلی خود را به ایشان اثبات کنند. نظارت
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بـر قصـد مشـارکت     انیـ شـده حام  ادراك يتأثیر مثبت سـودمند  نهیپژوهش در زم نیاجه ینت
با کـار   ایشانشده  ادراك يبر سودمند انیشده حام استفاده ادراك یآسانو نیز تأثیر مثبت لی ما

 يرا در کشـور مـالز   یجمعـ  یدر تـأمین مـال   يفنـاور  رشی) که مدل پذ2018تاکر و همکاران (
  دارد. تطابق اند دهیسنج

در  انیـ از معنادار نبودن تأثیر ارتبـاط بـر اعتمـاد حام    یحاکدر خصوص متغیر ارتباط، نتایج 
 )2011ن (او همکـار  ریـ زههاي پیشین از جمله  اگرچه نتایج پژوهش .باشد یم یجمع یتأمین مال

گیري کاربران است ولـی   ) بیانگر مؤثر بودن ارتباط در فرآیند تصمیم2017و ژائو و همکاران (
توانـد دو صـورت داشـته باشـد. اول      این فرضیه مـی در این پژوهش این فرضیه رد شد. رد شدن 

اینکه ممکن است کاربران به صورت کلـی بـراي اعتمـاد کـردن در زمینـه تـأمین مـالی جمعـی         
سایت و صاحب پروژه نداشته باشند. دوم اینکه ممکـن اسـت ارتبـاط در     احتیاج به رابطه با وب

حامیـان   واعتمادزایی را نداشته باشـد  مفهوم سنتی و یکطرفه آن در این زمینه کارایی الزم براي 
کنند، احتیاج به نوع جدید از ارتباط براي کسب  در عصري که مدام ابزارهاي ارتباطی تغییر می

  اعتماد الزم را طلب کنند. 

  پیشنهادها
طبق نتایج پژوهش عامل ارزش مشترك بین حامیان و صاحبان پروژه بر اعتمـاد حامیـان    .1

و در نهایت قصد مشارکت مالی آنها تأثیر مثبت و معنـاداري دارد. ایـن نتیجـه بـراي دو     
باشد. گروه اول صـاحبان   گروه از ذینفعان تأمین مالی جمعی حاوي نکاتی کاربردي می

دهنـد.   تبادل اجتماعی یک طرف از تبـادل را تشـکیل مـی    ها هستند که طبق نظریه پروژه
-یاجتمـاع و  ياقتصـاد صاحبان پروژه باید به این نکته دقت کنند که حامیان از دو منبع 

تفسیر کرد که منابع  هگون توان این در تأمین مالی جمعی می با ایشان تبادل دارند. یعاطف
میان در قبال حمایت خود دریافت شود که حا معموالً شامل ارزش پاداشی می ،ياقتصاد

-یاجتمـاع کننـد. امـا منـابع     کنند و بیشتر صاحبان پروژه بر این منبع تبادل تمرکز می می
و   هایی است کـه صـاحب پـروژه    ی در تأمین مالی جمعی در گرو اهداف و ارزشعاطف

 پیشنهاد این پژوهش به صاحبان پلتفـرم  باشند. حامی در تالش براي محقق کردن آن می



  615  مالی جمعیهاي تأمین  تبیین عوامل مؤثر بر قصد مشارکت مالی حامیان در پلتفرم

ی، اقـدام بـه بـاال    عـاطف -یاجتمـاع این است که براي بیشتر کردن اعتماد از طریق منـابع  
بردن ارزش مشـترك بـا حامیـان بـالقوه خـود کننـد. ایـن امـر بایـد بـه وسـیله شناسـایی             

ــن ارزش    ارزش ــودن ای ــراد و نشــان دادن مشــترك ب ــادات اف ــا  هــا، اهــداف و اعتق ــا ب ه
ن اعتمـاد و بـه صـورت کلـی افـزایش قصـد       هاي صاحبان پـروژه باعـث بـاال رفـت     ارزش

سایت هستند که تـأمین یـک    مشارکت مالی کاربران گردد. گروه دوم گردانندگان وب
پروژه خاص براي ایشان در اولویت نیست بلکه در صـدد آن هسـتند کـه نـرخ موفقیـت      

سایت افزایش یابد. ایـن گـروه    ها و مشارکت مالی حامیان به صورت کلی در وب پروژه
یشنهاد ایـن پـژوهش بایـد از طریـق ایجـاد سـاختاري بـراي اطـالع یـافتن حامیـان از           به پ

تـر و   هاي صاحبان پروژه بستري ایجاد کنند که حامیان راحت هاي پروژه و ارزش ارزش
گذاري در آن اقـدام کننـد.    را  شناسایی و براي سرمایه دار خود  اولویت هاي بهتر پروژه

قتصادي که به صورت ناخودآگاه با واژه مشارکت مـالی  به عبارت دیگر عالوه بر بعد ا
ی نیـز در  عاطف-یاجتماعسایت باید تالش کنند تا ابعاد  شود، گردانندگان وب همراه می

فرآیند تأمین مالی جمعی پررنگ شود تا از این طریق اعتماد کاربران افزایش یابـد و در  
  نهایت به مشارکت مالی ایشان منتهی گردد.

شده یکـی از عوامـل    به دست آمده از پژوهش حاضر، سودمندي ادراك جیبر اساس نتا .2
با تأثیر مستقیم بر قصد مشارکت مالی حامیان در تـأمین مـالی جمعـی شـناخته شـد. ایـن       

توانــد باشـد کــه   ســایت از ایـن جهــت حـایز اهمیــت مـی    نتیجـه بــراي گرداننـدگان وب  
بــا هویــت و تصــویر شــده بــا توجــه بــه خاصــیت ادراکــی بــودن آن   ســودمندي ادراك

باشد. با توجـه بـه پررنـگ بـودن      سایت در دید مخاطبان آن در ارتباط تنگاتنگ می وب
تأثیر ارزش مشترك بر اعتماد حامیان و کاربردهاي آن براي ساختار داخلـی و خـارجی   

توان براي ایجاد یک هویت برند و تعریف اهـداف   شده می سایت، از سودمندي ادراك
اي که در مخاطب حـس سـودمندي بـاال را ایجـاد کنـد       ر به گونهوکا و مأموریت کسب

  بهره برد. 
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شــده در زمینــه بــاال بــردن ســودمندي  در ایــن پــژوهش اهمیــت آســانی اســتفاده ادراك .3
شـده کـه بـه     گیري شد. این به آن معنـی اسـت کـه سـودمندي ادراك     شده نتیجه ادراك

نـد توسـط آسـانی اسـتفاده     توا عنوان یکی از عوامل بـاال بـردن قصـد شناسـایی شـد مـی      
هاي تأمین مالی جمعی باید به  سایت شده تحت تأثیر قرار گیرد. گردانندگان وب ادراك

این نکته توجه کنند که استفاده کاربران باید بدون تالش خاصی صورت گیرد. یعنی نه 
کـدام از مراحـل    تنها دشوار نباشد بلکه کاربر احتیاج به تالش ذهنی مضـاعفی در هـیچ   

تفاده از آن نداشته باشد. این مهم، طبق نتایج پژوهش، از راه دو عامل مؤثر بر آسـانی  اس
باشـد. پیشـنهاد    شده یعنی هنجـار مـوقعیتی و آشـنایی قابـل دسـتیابی مـی       استفاده ادراك

شده حامیـان ایـن اسـت     پژوهش به صورت واضح براي باال بردن آسانی استفاده ادراك
بایـد بـه    تسـای  ین مالی جمعی، ساختار و فرآینـدهاي وب که با توجه به جدید بودن تأم

  اي طراحی شوند که تطبیق زیادي با انتظار کاربران داشته باشد.  گونه
  شود: هاي آتی پیشنهاد می در نهایت، محورهاي ذیل براي پژوهش

توانـد   در این پژوهش اکثر عوامل مؤثر بر اعتماد کاربران تأییـد نشـدند. ایـن نتیجـه مـی      .1
المللـی   هـاي بـین   هنده این موضوع باشد که عوامل مؤثر بر اعتماد که در پـژوهش د نشان

اند، براي کـاربران ایرانـی و در زمینـه تـأمین مـالی جمعـی کـاربرد ندارنـد.          شناخته شده
نهـادي کـاربران    اعتمـاد  بینی و تـأثیر بـر   پیشدر  این عوامل ضعفشایسته است چرایی 

  ها پیشنهاد گردد. براي آن هایی ایرانی بررسی گردد و جایگزین
طبق مدل پذیرش فناوري یکی از عوامل مؤثر بر قصد کاربران فناوري، آسـانی اسـتفاده    .2

باشـد. نتیجـه ایـن پـژوهش معنـاداري تـأثیر ایـن عامـل بـر قصـد            شده ایشـان مـی   ادراك
شـود بـا توجـه بـه نتـایج       مشارکت مالی در تأمین مالی جمعی را تأیید نکرد. پیشنهاد مـی 

المللی در تأیید مدل پذیرش فناوري و همچنین تأییـد شـدن تـأثیر غیرمسـتقیم      د بینمتعد
شـده در ایـن پـژوهش،     شده بر قصد از طریـق سـودمندي ادراك   آسانی استفاده ادراك

توانند رابطه بین این دو عامل را تبیین  بررسی گردد که آیا متغیرهاي میانجی دیگري می
  کنند.
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