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چکیده
مدیران مالی شرکتها اغلب برای انجام طرحهای توسعهای یا تأمین سرمایه در گردش روزمره خود به تأمین مالی نیاز دارند .در سالهای
اخیر ،تامین مالی جمعی به عنوان یک منبع جایگزین ارزشمند برای بودجه کارآفرینان متقاضی تأمین مالی تبدیل شده است .از این رو در
این پژوهش که به شیوه کیفی و با روش داده بنیاد استفاده شده است ،به دنبال مدل مناسب تامین بدهی بانکها از طریق تامین مالی
جمعی پرداخته می شود .برای این منظور از نظرات ده نفر ازخبرگان این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند ،برای
شناسایی عوامل اثرگذار در تامین بدهی مؤسسات مالی و بانکها استفاده گردید .پس از انجام مصاحبهها نتایج نشان داد که تامین بدهی
بانکها در نتیجه ارتباطات جمعی (شرایط علی) ،اعتمادسازی و فرهنگسازی (شرایط مداخلهگر) و عوامل محیطی و قانونگرایی (بستر
حاکم) شکل می گیرد که از طریق راهبرد تجارت الکترونیک منجر به تامین اعتبار و بدهی بانکها و موسسات اعتباری خواهد شد.
واژههای کلیدی :تامین بدهی ،تامین مالی جمعی ،نظریه داده بنیاد ،موسسات مالی و بانکها.

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اماراتGhazalshahabi@yahoo.com .
 .2استاد تمام ،گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علوم و تحقیقات تهران ،ایران( ..نویسنده مسئول).a_ Roodposhti.rahnama@gmail.com :
 .3استادیار ،گروه مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد واحد شهر قدس تهران ،ایرانshshahverdiani@gmail.com .
 .4استاد تمام ،گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایرانnikoomaram@srbiau.ac.ir .
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مقدمه
نامناسب بودن فضای تامین بدهی با توجه به کمبودهایی
چون توزیع نامناسب ،ریسک ،تجمیع حسابهای بانکی و
عدم شفافیت در تجهیز و تخصیص اعتبار ،عدم ارتباط
بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد ،استفاده نکردن از
ظرفیتهای خرد ،عدم وجود سازوکارهای نظارتی مناسب
و مستمر و عدم ایفای نقش واسطهگری بانکی در
موسسات مالی و اعتباری و بانکها گوشهای از مشکالت
تامین مالی جمعی میباشد.
از زمانی که سایر گزینههای تأمین مالی به عنوان
راهی جدید برای تأمین سرمایه در مرحله راه اندازی اولیه
مطرح شده است ،پلتفرمهای زیادی در مراحل مختلف
چرخه تأمین مالی به وجود آمده است .به دلیل این
تغییرات ،مؤسسات مالی سنتی زیادی مختل شدهاند .با
توجه به افزایش دسترسی مشارکتکنندگان که توانایی
استفاده برخط را دارند ،پلتفرمها امکان تأمین مالی
شرکتها را در هر مرحله از چرخه تأمین مالی به صورت
برخط فراهم نمودهاند .تأمین بودجه از طریق بدهی برای
موفقیت در تجارت بسیار مهم است (پالمر و همکاران،1
 )2112زیرا این اطمینان را میدهد که صاحب مشاغل به
طور مداوم از داشتن کسب و کار به خوبی آگاه است تا
بتواند چنین بدهیهایی را بازپرداخت کند .ابزارهای تأمین
بدهی مانند اوراق قرضه فشار بر وامهای بانکی ،به ویژه
وامهای بلند مدت را کاهش میدهد و به طیف
گستردهتری از اعتبارات شرکتی اجازه میدهد تا به
بازارهای سرمایهگذاری دسترسی پیدا کنند و منابع مالی
بیشتری را از آنچه بانکها یا آژانسهای دولتی میتوانند
تأمین کنند ،جستجو کنند (اموشاگبا و زبیرو .)2112 ،در
مقابل ،برخی از چالشها در رابطه با تأمین بدهی وجود
دارد مانند تعهدات پرداخت حتی در صورت عدم موفقیت
در تجارت ،نرخ بهره باال که با توجه به شرایط اقتصادی
کالن ،سابقه نزد بانکها ،رتبهبندی اعتبار تجاری و اعتبار
شخصی شما و وثیقه متفاوت است (آلن .)2112 ،2در
مرحله دوم ،خطرات مرتبط با تأمین بدهی مانند ثبات
کشور ،دوره امتیازات مالی و بحران مالی وجود دارد
(دیمارکو و منگانو )2112 ،3عالوه بر این ،چالش
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سیاستهای دولت (سیاستهای پولی) و بازار سرمایه نیز
وجود دارد (دو و همکاران .)2112 ،4تامین و توزیع بودجه
در تأمین مالی جمعی مبتنی بر تمرکز زدایی است ،در
الگوهای رایج تأمین مالی که مبتنی بر «مدل خطی و
متمرکز تجمیع منابع مالی و سرمایهگذاری» است ،به
عنوان یک واسطه در نقش کارگزار عمل میکند ،از این رو
سئوال اصلی پژوهش آن است که الگوی جامع و کاملی
برای تامین بدهی بانکها و موسسات اعتباری از طریق
شیوه تامین مالی جمعی به چه شکل خواهد بود .پژوهش
حاضر با هدف ارایه مدلی برای تامین بدهی موسسات
اعتباری مبتنی بر تامین مالی جمعی است تا امکان تحقق
مزایای تامین مالی پیشنهادی در ساختار بانکی کشور را
با توجه به ابعاد و مؤلفههای تامین بدهی برای مؤسسات
مالی و بانکها در قالب تامین مالی جمعی را فراهم نماید.
مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
منشأ تأمین بدهی را میتوان از قرون وسطی که خدمات
وام پول از طریق ونیز برای بازرگانان قابل دسترسی بود
(اسالگا .)2112 ،5به دنبال آن ،ظهور بانکداری بینالمللی
در قرن  12به رهبری خانواده روتشیلد (کلدئوس)2112 ،2
به وجود آمد .با سرعت به دهه  ،1821اینترنت با روش
 Quicken Loansبرای اولین بار به صورت آنالین برای
پردازش برنامههای وام ،وارد مراحل تأمین بدهی شد
(تروی )2112 ،2تأمین بدهی به عمل وام گرفتن وام از
شرکتها و سرمایهگذاران از طریق استفاده از اوراق قرضه،
بانکها یا موسسات مالی به منظور پشتیبانی از
فعالیتهای تجاری گفته میشود (اموشاگبا و زبیرو،2
2112؛ کلوژنیکوف و بالس2112 ،8؛ کرامر-ایس و
النگ )2112 ،11وام دهنده چنین وجوه در مقطع زمانی
بعدی کل مبلغ وام گرفته شده به عالوه سود انباشته شده
روی آن بازپرداخت میشود (براتون.)2112 ،11
در آغاز ،بسیاری از مشاغل بودجه کافی برای فعالیت
ندارند ،چه رسد به اینکه فعالیت خود را حفظ کنند .از این
رو ،آنها تصمیم میگیرند وام بگیرند ،یا از منابع شخصی
مانند خانواده و دوستان ،همانطور که برای شرکتهای
کوچک و متوسط ( )SMEمعمول است ،یا منابع
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غیرشخصی مانند بانکها و سایر موسسات مالی ،همانطور
که در شرکتهای بزرگ معمول است (کلمن و همکاران،12
 .)2112چندین روش تأمین مالی خارجی وجود دارد ،با
این حال ،دالیل خاصی وجود دارد که صاحبان مشاغل را
مجبور به انتخاب تأمین بدهی میکنند .از دیدگاه دینگ و
دیگران )2112( 13ممکن است هزینه کمتری داشته باشد
زیرا سود پرداختی برای پول قرض گرفته شده برای
فعالیتهای تجاری از مالیات کسر میشود (دی مویج و
کین.)2112 ،14
هنگامی که یک شرکت نیاز به پول دارد ،از سه مسیر
میتواند تامین مالی کند :فروش سهم ،ایجاد بدهی یا
ترکیبی از هر دوی آنها .تامین مالی از طریق بدهی زمانی
اتفاق می افتد که یک شرکت محصوالتی با درآمد ثابت
مانند اوراق قرضه ،یا سایر ابزار مبتنی بر بدهی را برای به
دست آوردن سرمایه مورد نیاز بهمنظور رشد و گسترش
عملیات خود به سرمایهگذاران بفروشد .هنگامی که یک
شرکت اوراق قرضه صادر میکند ،سرمایهگذارانی که اوراق
قرضه را خریداری میکنند ،وامدهندگانی هستند که در
قالب شخصی یا نهادی شرکت را با بدهی تامین مالی
میکنند .مبلغ وام سرمایهگذاری شده که به عنوان اصل
وام نامیده میشود ،باید در یک تاریخ توافق شده در آینده
پرداخت شود .اگر شرکت ورشکسته شود ،وامدهندگان
ادعای باالتری نسبت به داراییهای نقدی نسبت به
سهامداران دارند .در مورد بانکها و موسسات اعتباری نیز،
قاعده به این صورت است .تأمین مالی بدهی برای
موسساتی مناسب است که استراتژی رشد تهاجمی را
دنبال میکنند ،به ویژه هنگامی که به نرخ بهره پایین
دسترسی دارند .چنانچه یک موسسه در صورت عدم
توانایی در بازپرداخت وامهای خود ،برخی از داراییهای
خود را از دست بدهد ،کنترل موسسه یا مالکیت خود را به
خارج از دست نخواهد داد .به موسساتی که مایل به
استفاده از منابع مالی بدهی هستند ،توصیه میشود از
مشاوره حقوقی مناسب از وکال و حسابداران شرکت برای
کسب اطالعات بهتر در مورد حمایت از دارایی استفاده
کنند .اگر موسسات از بانکها یا سایر شرکتهای مالی وام
بگیرند ،غالباً ملزم میشوند امالک شرکت را به عنوان

وثیقه برای تأمین وام تعهد کنند و چنانچه داراییهای
خود مانند داراییهای منقول یا سبد سهام خود را تعهد
کند ،ممکن است برای بازپرداخت وامهای تجاری خطر از
دست دادن آنها را داشته باشد .عالوه بر این ،اگر
موسسهای بدهی بیش از حد داشته باشد ،ممکن است از
نظر سرمایهگذاران بالقوه ،این موسسه "ریسک باالیی"
داشته باشد .این موضوع ،توانایی موسسه در افزایش
سرمایه از طریق تأمین سرمایه را محدود خواهد کرد .این
محدودیت میتواند جریان نقدی آینده را به شدت محدود
کند .بدهی میتواند رشد بانکها و موسسات اعتباری را
متوقف کند ،زیرا هزینه زیادی برای بازپرداخت وام دارد ،به
ویژه در مورد بازپرداخت سود مرکب .این به نوبه خود
خطر ورشکستگی را افزایش میدهد .از این رو دارا بودن
سیاست منسجم و نظاممند توام با بهرهوری و کارامدی باال
یکی از الزامات بانکها و موسسات اعتباری برای تامین
اعتبار بدهی خود می باشد .روشهای نوین تامین مالی از
جمله تامین مالی جمعی میتواند گره گشا باشد.
تامین مالی جمعی گونهای از جمعسپاری در حوزه
تامین مالی کسبوکارهای نوپا و ایدههای نوآورانه است.
این ایده نیز مبتنی بر فراخوان باز و همهگیر در یک
جمعیت است و در آن «خرد جمعی» است که در
تصمیمگیریها عمل میکند .آغاز دوره بلوغ تأمین مالی
جمعی در نتیجه بهرهگیری از پتانسیل شبکه اینترنت و
ارتباطات آنالین بود که سبب ایجاد شتاب فزایندهای در
تکامل آن شده است .تکنولوژی وب 15باعث شد «خرد
جمعی تحت وب» از طریق شبکههای اجتماعی به خدمت
تشخیص ایدهها و یروژههای ناب درآید .همراه با این
تحول ،فاصله زمانی جمعآوری وجوه مالی نیز کاهش یافته
و امکان ارتباط بین کارآفرینان و سرمایهگذاران ،نیز
تسهیل شده است (الکسا بوکل و همکاران.)2121 ،12
در فضای تأمینمالی جمعی ،فضای مشارکت برای
عموم مردم به نحوی فراهم شده تا آنها از وضعیت معمول
و سنتی خود به عنوان یک مصرف کننده صرف فراتر رفته
و با مشارکت در تأمین سرمایه ،ولو به مقدار اندک و
همچنین یذیرش موفقیت یا عدم موفقیت سرمایهگذاری،
در راستای تولید و ترویج خدمت یا محصولی که خرد
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جمعی آن را تایید کرده است ،نقشی اثربخش ایفا کنند.
در نظام مالی جمعی ،تامین و مسیریابی منابع مالی به
سوی فرصتهای سرمایهگذاری و کارآفرینی ،از «مدل
شبکهای و توزیع شده» تبعیت میکند .با این توصیف که
کارآفرینان و سرمایهگذاران (مشارکتکنندگان) در یک
بستر مشارکتی که نوع تکامل یافتهای از شبکههای
اجتماعی است ،به تعامل با یکدیگر میپردازند .در یک
طرف این تعامل ،مجموعهای از فرصتهای سرمایهگذاری
در قالب ایده یا یروژه وجود دارد که توسط کارآفرینان
معرفی میشود و از جمع درخواست میکنند تا برای
تامین مالی مشارکت کنند .در طرف دیگر ،جمعیتی از
مردم عالقمند به سرمایهگذاری هستند که با تکیه بر خرد
جمعی و نظام ارزیابی مبتنی بر خرد جمعی شبکه ،ضمن
تبادل آراء و ارزیابی میزان ریسک و سود هریک از
فرصتها ،به رتبهبندی و اولویتگذاری آنها میپردازند که
در نهایت با انتخاب خوش آتیهترین و مطمئنترین
فرصتهای معرفی شده ،نسبت به تامین مالی آن مشارکت
میکنند و این چرخه رتبهبندی و مشارکت تا زمانی تکرار
میشود که طرحهای منتخب به هدف تامین بودجه کامل
رسیده و از فهرست فرصتهای سرمایهگذاری خارج شود.
عالوه بر دو عامل ذکر شده در طرفین این تعامل ،بازیگر
سومی هم نقش «سازمان تامین مالی جمعی» را بازی
میکند .این بازیگر در واقع همان بستر مشارکتی است که
از مجموعه سیستمها ،زیر سیستمها و فرآیندهای گردش
اطالعات و گردش کار تشکیل شده است (پلتفرم یا درگاه
واسط) و در یک کالم همگرا کننده جماعتی است که عزم
حمایت و مشارکت در تامین مالی طرحها و فرصتها را
دارند .بعبارتی ،رویکرد تامین مالی جمعی از یک نظام
سلسله مراتبی مسطح برخوردار است که در آن صاحبان
سرمایه ،مستقیما و بدون واسطه به سوی متقاضیان
سرمایه هدایت میشوند .از این رو با تعبیر «بانکداری
اجتماعی» نیز شناخته میشود (الکسا بوکل و همکاران،12
 .)2121محققان در زمینههای مختلف با عنوان «تامین
مالی جمعی» ،از جمله وامهای همتا به همتا مبتنی بر
اینترنت و محرکهای جمعآوری کمک مالی را که توسط
طرفداران یک گروه موسیقی در میان بسیاری از جوامع و
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موارد دیگر مثل آن رایج میباشد مطرح می کنند (اسنایدر
و همکاران .)2112 ،12بسترهای تأمین مالی جمعی در
قالب چهار مدل زیر توسعه یافتهاند:
 مبتنی بر کمكهای خیرخواهانه

این روش اغلب در پروژههای غیرانتفاعی یا بشردوستانه
کاربرد دارد و مشارکت کنندگان ،هیچگونه انتظاری در
قبال حمایت مالی ارائه شده ندارند .فرد اهداکننده از عمل
خود احساس رضایتمندی و شادی کسب میکند زیرا به
صحت آن باور قلبی داشته و برنامهای که از آن پشتیبانی
کرده را دارای سودمندی اجتماعی میداند( محمدیاقدم و
کریمیریزی.)1382 ،
 مبتنی بر پاداش

در مدل ارائه جایزه یا به عبارتی پاداش ،تعریف کنندگان
پروژه ،پس از معرفی طرح یا کسب وکار خود ،تعیین
میکنند در قبال پولی که افراد پرداخت میکنند چه
چیزی دریافت خواهند کرد .درواقع ،به ازای مقدار
مشخصی پرداخت ،پاداش خاصی ازسوی صاحبان ایده،
تعیین میشود .نکته قابل توجه در مدل مذکور ،این است
که افراد در برابر پرداخت پول ،سود دریافت نمیکنند.
ویژگیهای این مدل را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 -1شفاف بودن جایزه سرمایهگذار
 -2کوتاه بودن دوره زمانی بازگشت سرمایه
 -3حجم کمتر سرمایهگذاری (و در نتیجه اطمینان
باالتر)
 -4سهم صد درصدی فرد کارآفرین از کار
 -5نیازسنجی از مشتریان با امکان شخصیسازی
 -2عدم دخالت مشارکتکنندگان در تصمیمگیریها
 -2شکل دهی گروهی از ذینفعان و اتحاد توانمندیها
 -2محصول اثبات شده برای دریافت سرمایه (بیدآباد،
.)1383
 مبتنی بر سهام

خرید سهام به شکلی جدید و تحت وب ،هسته اصلی این
مدل را شکل میدهد .مدل مذکور به این صورت است که
افراد نه در پروژهای خاص ،بلکه معموالً در یک کسبوکار
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ادامه دار سرمایهگذاری میکنند و چیزی که در ازای آن
دریافت میکنند سهمی از آن کسبوکار و درآمدهای
مرتبط به آن میباشد .این سازوکار به اصطالح مدیریت با
سندیکا نامیده میشود .در واقع افرادی که قصد
سرمایهگذاری دارند ،پول خود را در اختیار یک مدیر
سندیکای ثبت شده قرار میدهند .این مدیر سندیکا یک
شخص حقیقی یا یک شرکت سرمایهگذاری میتواند باشد.
این مدل از ویژگیهای زیر برخوردار است (محمدیاقدم و
کریمیریزی:)1382 ،
 -1راهاندازی کسبوکارهای بلندمدتتر؛
 -2استفاده از تجربیات افراد خبره سرمایهگذاری؛
 -3تعامل با نمایندگان به جای جمعیت انبوه
سرمایهگذاران؛
 -4امکان ورود سازمانها به سازوکار این مدل.
 مبتنی بر اعطای وام

در مدل تأمین مالی جمعی مبتنی بر وام دهی ،فردی که
قصد انجام کاری را دارد (چه کسب وکار تجاری یا هر
فعالیت دیگر) توسط سایت موردنظر به جمع دوستان و

آشنایانش متصل میگردد و آنها برای انجام آن کار به او
کمک میکنند .در نهایت ،وی در قالب اقساط پولهای
آنان را پس میدهد .این مدل تا حدودی به مدل
صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی شباهت دارد .در این
روش اعطای وام در دو شکل بلندمدت و کوتاه مدت
صورت میگیرد (محمدیاقدم و کریمیریزی.)1382 ،
در حوزه روشهای تامین بدهی بانکها و موسسات
اعتباری منطبق بر تامین مالی جمعی تحقیقات متعددی
در داخل و خارج از کشور انجام شده که میتوان تعدادی
از آنها را در جدول شماره یک مشاهده نمود.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است که براساس
دیدگاه خبرگان صاحبنظر در دسترس و با توجه به
معیارهای برآمده از اهداف پژوهش به شیوه قضاوتی اجرا
گردید .جامعه آماری تحقیق مدیران ارشد بانکها و
موسسات اعتباری استان تهران و روش نمونهگیری از نوع
نمونهگیری به روش قضاوتی -هدفمند است که از یک سو

جدول  :1مطالعات داخلی و خارجی پژوهش
محقق

سال

عنوان پژوهش

نتیجه پژوهش

نکویی

1388

مدلهای تأمین مالی جمعی شرکتها و
کسبوکارهای نوپا در اقتصاد ایران

کسب و کارهای کوچک برای بقا و رشد خود نیاز به تامین مالی
کسبوکارهای نوپا ،استارتآپها و شرکتهای کوچک
میتوانند به هدف تامین مالی دست یابند

سریزدی و
همکاران

1388

طراحی مدل پویاییشناسی سیستم تامین مالی
جمعی در ایران

حمایت از کسبوکارهای نوپای

امینه زیوری و
همکاران

1388

مروری نظاممند بر عواملمؤثر در دسترسی به
تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینی

اتخاذ سیاستهای مناسب برای تسهیل دسترسی به منابع مالی
کارآفرینان
شناسایی نقاط ضعف و قوت خود برای دسترسی به منابع مالی

امیر نظیر و
خالد18

2121

تأمین مالی بدهی و عملکرد شرکت :شواهد
تجربی از بورس سهام پاکستان

تأمین مالی بدهی به طور قابل توجهی بر سودآوری شرکت
تأثیر میگذارد
صاحبان شرکت و مدیران باید بر یافتن سطح بدهی رضایت
بخش تمرکز کنند

عزیز و عباس21

2118

تأثیر تأمین مالی بدهی بر عملکرد شرکت:
مطالعهای در بخش غیر مالی پاکستان

ارتباط منفی اما معنیداری بین بدهی و سودآوری در شرکت
وجود دارد

اوموشاگبا و
زبیرو

2112

یک مرور سیستماتیک در زمینه تأمین مالی
بدهی

مالکیت معنوی ارزش آفرینی برای رقابت نبوده و نیازی به
انصراف از مالکیت یا کنترل در مورد آن را ندارد

پژوهش
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کیفیت مفاهیم و مقولهها را افزایش داده و از سوی دیگر
نمونه بعدی و مسیر حرکت را مشخص مینمایند .معیار
انتخاب خبرگان ،مرتبط بودن تحصیالت دانشگاهی،
مرتبط بودن حوزه مطالعاتی و پژوهشی در دانشگاه و
داشتن سابقه اجرایی و مدیریتی در حوزههای مرتبط با
موسسات مالی و اعتباری و بانکها بوده است .مصاحبهها
در جلسات اول به صورت مصاحبه باز بوده و در جلسات
بعدی و با مشخص شدن موارد مرتبط به صورت
نیمهساختیافته ادامه یافت .در مجموع  11مصاحبه با
خبرگان صورت گرفت تا در نهایت کفایت نظری حاصل
شد .کفایت نظری زمانی حاصل میشود که جمعآوری
هرگونه داده ،کمکی به افزایش مفاهیم در یک مقوله یا
مقوله جدید نمینماید (دانایی فرد و همکاران.)1383 ،
دادههای حاصل از مصاحبهها در کنار دادههای حاصل از
بررسی اسناد و مدارک مورد استفاده قرار گرفتند و به
تفسیر مصاحبههای انجام شده با خبرگان موسسات مالی و
اعتباری و بانکها پرداخته –شد .مصاحبههای آغازین پس
از استخراج مولفههای اصلی از منابع و متون علمی و
داخلی و خارجی بهمنظور شناسایی مضامین و مقولههای
اصلی انجام گرفت .با شناسایی مضامین و شکلگیری
مقولههای اولیه ،دور دوم مصاحبهها با هدف توسعه این
گروه از مقولهها آغاز شد .در ادامه روند تحلیل و کدگذاری
مصاحبهها به بحث گذاشته شد .محقق در سه دور اقدام به
هدایت  11مصاحبه و تحلیل متن آنها نمود .در دور
نخست محقق پس از تحلیل متن  2مصاحبه موفق به
شناسایی مقولههای کلیدی شد .پس از تحلیل این
مصاحبهها و بررسی دامنه گستردهای از مطالعات انجام
شده توسط محققین پیشین ،پرسشهایی در مورد پدیده
اصلی تحقیق به وجود آمد .از این رو ،محقق به انجام دور
دوم مصاحبهها مبادرت ورزید .در این دور ،به منظور
اطمینان از اشباع نظری مقولهها ،محقق با لحاظ کردن
پدیده اصلی و مقولههای فرعی مربوط به آن انجام 3
مصاحبه دیگر در دستور کار قرار گرفت .سرانجام پس از
شناسایی مقولهها و اطمینان از اشباع نظری آنها نوبت به
دور سوم مصاحبهها رسید .در این مرحله محقق با انجام
پرسشنامه در قالب گویههای استخراج شده از مصاحبهها و
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ارسال به مصاحبه شوندگان کوشید تا با یافتن نمونههایی
نظری از مقولهها و روابط شناساییشده بین آنها مبنایی
را برای پاالیش نظریه و ارائه مدل مفهومی خود فراهم
سازد .مدتزمان هر مصاحبه از  21دقیقه تا حداکثر 81
دقیقه و در پارهای از موارد در دو جلسه انجام شد.
تجزیه و تحلیل نتایج یافتهها
در این تحقیق ،پس از شناسایی خبرگان ،برای تعیین
عوامل موثر بر تامین بدهی بانکها از دیدخبرگان،
سئواالت زیر مطرح شد:
 -1از منظر شما ،شرایط علی موثر بر تامین مالی
بانکها و موسسات اعتباری یا دالیل تامین بدهی
بانکها با تکیه بر تامین مالی جمعی کدامند؟
 -2برای تامین بدهی بانکها و موسسات اعتباری
چه راهبردهایی مدنظر شماست؟
 -3برای پیاده سازی موثر و کارامد راهبردهای مدنظر
شما ،عوامل مداخله گر و تاثیرگذار درونی و
بیرونی کدامند؟
 -4درصورت اجرای بهینه راهبردها ،چه پیامدهایی
متصور است؟
محقق در جریان مصاحبه با مصاحبهشوندگان ،از
گزارههای کالنی انها ،کلمات و عبارات کلیدی که
موضوعات قابلبحثی را در مورد پدیده مورد بررسی
برجسته میسازد را به عنوان کدهای اولیه استخراج نمود
که نمونهای از آن در جدول شماره دو آمده است.
جدول  :2خالصهای از مصاحبههای پژوهش (بخش کیفی)
کدگذاری اولیه (مصاحبه)
محدودیتهای فرابورس
مشکالت بازار بنگاه های کوچک و متوسط
الزام به رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه
....

پس از کدگذاری اولیه ،مقوالت فرعی مرتبط با هریک
از گزارههای کالمی استخراج گردید .هر یک از مقوالت با
یک کد شش رقمی(دو رقم سمت چپ ،کد ابعاد شش
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گانه ،دو رقم وسط ،کد مصاحبه شونده و دو رقم سمت
راست ،کد مقوله فرعی موردنظر) مشخص گردیدند .در
نهایت مقوالت فرعی در شش بعد شرایط علی ،پدیده
محوری ،شرایط مداخلهگر ،بسترحاکم ،راهبردها و پیامدها
دسته بندی شدند که تعداد  144مقوله فرعی در راستای
تامین بدهی مؤسسات مالی و بانکها در قالب تامین مالی
جمعی مشخص شد .در ادامه طبقه بندی مقوالت فرعی
انجام گردید و پدیده محوری مشخص شد و تمامی طبقات
متناسب با شش بعد فوق الذکر تقسیم شدند .پدیده
محوری تحقیق تامین بدهی بانکها و موسسات اعتباری
مبتنی بر تامین مالی جمعی مشخص گردید .نمونهای از
کدگذاری محوری مصاحبه های انجام شده در جدول
شماره سه مشخص است.

جدول  -4مقوالت اصلی و فرعی مدل
ابعاد

مقوله اصلی

شرایط اقتصادی
عوامل محیطی

ابعاد

مقوله
اصلی

بسترحا
کم

عوامل
محیطی

پیامدها

تامین
اعتبار

مقوله فرعی
شرایط
اقتصادی

محدودیتهای فرابورس

قوانین و مقررات

بسترحاکم
قانونگرایی

حاکمیت شرکتی
خط مشی گذاری
نهادگرایی
انتشار اوراق قرضه
تامین مالی بانکی

پیامدها

تامین اعتبار

راهبردها

تجارت الکترونیک

تامین مالی خاص
تامین مالی عامه
ریسک سرمایه گذاری
سایت های اینترنتی
کسب و کار الکترونیک
ارتباطات کسب و کار

شرایط علی

ارتباطات جمعی

شبکه های اجتماعی
کمپین اجتماعی
برندینگ

...
انتشار اوراق
قرضه

شرایط بازاری
شرایط جغرافیایی

جدول  :3نمونه ای از کدگذاری محوری مصاحبه
خالصه متون

مقوله فرعی

استفاده از اوراق مالی

شرایط
مداخلهگر

اعتمادسازی

راهبرده
ا

تجارت
الکترونی
ک

سایت های
اینترنتی

استفاده از فناوریهای
اینترنتی

شرایط
علی

ارتباطات
جمعی

ارتباطات
کسب و کار

ارتباط مستقیم
کسبوکارها با
سرمایهگذاران

شرایط
مداخله
گر

اعتمادساز
ی

برندینگ

....
ایجاد بازتاب قوی از
محصوالت فرهنگی برای
بازار هدف ،شبکه های
اجتماعی و مشتریان بالقوه

پس از تعیین مقوالت فرعی ،مرحله ساخت طبقات
کلی نظریه است که در جدول شماره چهار ارائه شده است.

جلب مشارکت عامه
شفافیت

فرهنگ سازی

...

تعهد جمعی

انگیزش
رسانههای فرهنگی

با توجه به جدول فوق ،تعداد  2مقوله اصلی و 23
مقوله فرعی استخراج شد .همانگونه از دیدگاه خبرگان
مشخص است ،تامین بدهی بانکها در نتیجه ارتباطات
جمعی (شرایط علی) ،اعتمادسازی و فرهنگسازی (شرایط
مداخلهگر) و عوامل محیطی و قانونگرایی (بسترحاکم)
شکل می گیرد که از طریق راهبرد تجارت الکترونیک
منجر به تامین اعتبار و بدهی بانکها و موسسات اعتباری
خواهد شد .براساس نتایج حاصل از پژوهش اینگونه
میتوان نتیجه گرفت که بدون بهکارگیری کمپینهای
اجتماعی ،رسانههای فرهنگی و سایتهای اینترنتی،
ارتباطات کسبوکار ،جلب مشارکت عامه و تامین مالی ،در
جهت تامین مالی جمعی با جامعه هدف با مشکل روبرو
میگردد.
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یافتههای اصلی پژوهش در دو بخش چارچوب
مفهومی (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) و مدل مفهومی
(مصاحبه و خبرگان) قابل طرح است .قبل از بررسی دو
بخش معرفی شده ،بایستی توجه داشت که مدل ارائه شده
به روش گراندد تئوری ،باعث بهبود تامین بدهی برای
موسسات مالی و اعتباری در قالب تامین مالی جمعی
خواهد شد؛ چراکه در این مدل عالوه بر تأکید ویژه بر
حمایت دولت ،عوامل داخلی و خارجی محیط،
سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی ،سایتهای
اینترنتی ،قوانین و مقررات ،تامین مالی بانکی ،خط مشی
گذاری ،نهادگرایی ،انتشار اوراق قرضه ،تامین مالی خاص،
تامین مالی عامه ،رسانههای فرهنگی ،کسب و کار
الکترونیک ،شبکههای اجتماعی ،کمپین اجتماعی،
ارتباطات کسب و کار ،تعهد جمعی ،جلب مشارکت عامه،
شفافیت ،ریسک سرمایهگذاری و  ...را برای تامین بدهی
موثر عنوان می نماید .همچنین با توجه به اینکه وجود
تامین بدهی در قالب مشارکت جمعی در بخشهای مالی و
بانکی سبب باال بردن توان ریسکپذیری و تقویت
زیرساختهای بخشهای تازهواردین به بازار کار و سرمایه
و ارتقای کیفی و باال بردن راندمان کاری در سیستمهای
جدید در مقابله با سیستم سنتی تامین بدهی میگردد ،در
پژوهش جاری و مدل ارائه شده به طور مفصل مورد بحث
و بررسی قرار گرفته است.
نتیجهگیری
با توجه به اینکه وجود تامین بدهی در غالب مشارکت
جمعی در بخشهای مالی و بانکی سبب باال بردن توان
ریسکپذیری و تقویت زیرساختهای بخشهای
تازهواردین به بازار کار و سرمایه و همچنین ارتقای کیفی و
باال بردن راندمان کاری در سیستمهای جدید در مقابله با
سیستم سنتی تامین بدهی میگردد ،در مدل ارائه شده به
طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مؤلفههای  2گانه بر پایه دادههای به دست آمده از
مصاحبههای عمیق و پردازش و مقولهبندی آنها به دست
آمده است .نتایج به دست آمده در اختیار برخی اساتید
قرار گرفت و اعتبار سنجی شدند .این مدل در شکل 1
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مشخص شده است.
نتایج تحلیل مصاحبه های خبرگان نشان داد که مدل
از شش بعد اصلی زیر شکل گرفته است.
 مقوله اصلی مدل با عنوان شناسایی عناصر مدل
تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانكها در
قالب تامین مالی جمعی :تأکید محقق در این بخش
به استفاده کارامد از مفهوم مدل تامین بدهی برای
مؤسسات مالی و بانکها در قالب تامین مالی جمعی
است و با بکارگیری عوامل محیطی ،قانونگرایی ،تامین
اعتبار ،تجارت الکترونیک ،ارتباطات جمعی،
اعتمادسازی و فرهنگ سازی میتوان صالحیت الزم را
در جهت ایجاد توازن و تعادل در تامین بدهی برای
جامعه هدف مهیا نمود ،بدون بهکارگیری تامین بدهی
برای مؤسسات مالی و بانکها در قالب تامین مالی
جمعی پیشرفت نظام بانکی و موسسات مالی و رشد و
توسعه ملی و منطقهای و محبوبیت و مقبولیت مالی
در تامین بدهی با مشکل روبرو میگردد .از طرف دیگر
با کاربرد تامین بدهی مذکور در جامعه ،رشد و توسعه
اقتصای کشور تسریع میشود.


شرایط علی :بر اساس مطالعههای نظری و عملیاتی
محقق با استفاده از مصاحبه انجام شده این شرایط
سبب ایجاد و توسعه پدیده یا طبقه محوری میشوند.
در این پژوهش برای تامین بدهی بانکی از طریق
تامین مالی جمعی توسعه ارتباطات کسب و کار،
گسترش شبکههای اجتماعی و ایجاد کمپینهای
اجتماعی به منظور توسعه و ارتقاء حمیّت جمعی برای
تامین بدهی از طریق تامین مالی جمعی صورت
میپذیرد که این خود بایستی در جهت برنامهریزی و
ارائه راهکار بر اساس نقاط قوت و ضعف متناسب با
تامین مالی جمعی در رابطه با تامین بدهی صورت
پذیرد (مربوط به طبقه تعیین خطمشی برنامهها،
چشم انداز و اهداف) ،در این زمینه الزم است که توجه
ویژهای به سرپرستی بخشهای مختلف تامین یدهی،
اهمیت دستاوردهای ارائه خدمات برای رشد و توسعه
کشور و به خصوص در زمینه تامین بدهی ،ارزیابی
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بستر حاکم

پیامدها
 تامین بدهی
 انتشار اوراق قرضه
 تامین مالی بانکی
 تامین مالی خاص
 تامین مالی عامه
 ریسک سرمایهگذاری

 عوامل محیطی
 شرایط اقتصادی
 شرایط بازاری
 شرایط جغرافیایی
 قانونگرایی
 قوانین و مقررات
 حاکمیت شرکتی
 خط مشی گذاری
 نهادگرایی
راهبردها
 تجارت الکترونیک
 سایت های اینترنتی
 کسب و کار الکترونیک

شرایط علی

تامین مالی
بانکها از طریق
تامین مالی
جمعی

 ارتباطات جمعی
 ارتباطات کسب
و کار
 شبکههای
اجتماعی
 کمپین اجتماعی

شرایط مداخلهگر
 اعتمادسازی
 برندینگ
 تعهد جمعی
 جلب مشارکت عامه
 شفافیت
 فرهنگسازی
 انگیزش
 رسانههای فرهنگی

شکل  :1مدل تامین بدهی بانكها و موسسات اعتباری مبتنی بر تامین مالی جمعی از دیدگاه خبرگان

دانش فعلی در رابطه با ارتباطات کسبوکار و گسترش
شبکههای اجتماعی و ایجاد کمپینهای اجتماعی ،با
برنامهریزی و ارائه راهکار بر اساس نقاط قوت و ضعف
متناسب با تامین بدهی در بانکها و موسسات مالی و
اعتباری با ایجاد رویه یکپارچه تامین بدهی بر اساس
نیاز بخش تامین مالی و جامعه هدف (مربوط به طبقه
تعیین خطمشی برنامهها ،چشمانداز و اهداف) از
مولفههای مهم در این بخش میباشد و ازمهمترین
علل و اثرات ارائه چارچوب مذکور در زمینه تامین
بدهی میباشند.
 شرایط مداخلهگر :بر اساس مطالعههای نظری و
عملیاتی محقق با استفاده از مصاحبه انجام شده،
شرایط عامی هستند که مجموعهای از متغیرهای
میانجی و واسط را تشکیل میدهند و راهبردها هم از
آنها متأثر میشوند .دارای زیرمجموعههای ذیل

میباشند :اطالع رسانی تخصصی رویدادها و وقایع
مختلف داخلی و خارجی در حوزه قانونگذاری مرتبط با
مدیریت بانکی کشور ،دریافت مجوزها و تأییدیههای
خارجی و نمایش موفقیت پروژه در سرمایه گذاری،
تبلیغات و مدت زمانی که توسط آن بتوانیم به جامعه
و عموم اطالع رسانی نمائیم ،تالش کنیم که با
مبارازت تبلیغاتی ایده خود را به اثبات رسانیم ،ایجاد
محبوبیت کسب و کار برای عموم ،تمرکز بر روی
کاشت ایده برای ایجاد اعتبار ،ما بایستی بر تعهدات
خود در قبال تأمین کنندگان مالی متعهد باشیم و ...
از مهمترین عوامل در ارتباط با بخش تامین بدهی و
جامعه میباشد .بدون پیادهسازی مکانیزمهای بیان
شده ،امکان توسعه چارچوب به جهت پیادهسازی
تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانکها در قالب
تامین مالی جمعی امکانپذیر نخواهد بود.
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 بستر حاکم :در این بخش از چارچوب تحقیق
الگوهایی را بیان میدارد که فرایند تامین بدهی در
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای تامین مالی
جمعی را تسهیل مینماید .از جمله عواملی که به
صورت غیر مستقیم بر تامین بدهی بانکها از طریق
تامین مالیی جمعی تاثیر میگذارد ،شامل موارد زیر
میباشد :محدودیتهای فرابورس اعم از قوانین مقررات
سختگیرانه برای ورود به بورس و وضع مالیات بر
درآمد و  ،...شرایط سختگیرانه و نرخهای باالی
پرداخت وام بانکی برای ضمانت اوراق قرضه ،مشکالت
بازار و بنگاههای کوچک و متوسط ،ممنوعیت ورود
سرمایهگذاران حقیقی به بازار ،حذف محدودیتهای
جغرافیایی که سبب بیکانگی کسب و کار در بعضی
ازمناطق میشود ،تدوین قوانین و مقررات توسط
سیاستمداران در حوزه بانکداری و موسسات اعتباری
که باعث سردرگمی ذینفعان و جامعه هدف میشود و
 ...که در اجرای تامین بدهی برای تامین مالی جمعی
در زمینه تامین بدهی بسیار حائز اهمیت است .در این
بخش عالوه بر موارد مذکور طراحی مکانیزمهای
تکنولوژیکی ،مالی و قانونی نیز مطرح گردیدند و
محقق الزمه تحقیق در اهداف را ،برقراری ارتباط مؤثر
فیمابین بخشهای مختلف تامین بدهی و سیستم
پولی و بانکی در کشور بیان مینماید.
 کنشها و تعامالت(راهبردها) :بر اساس مطالعههای
نظری و عملیاتی تحقیق با استفاده از مصاحبه انجام
شده ،هدف این بخش اصالح فرایندهای تامین بدهی
متناسب با بخش تامین مالی مورد بحث میباشد.
محقق بر این عقیده استوار است که بدون تدوین
چرخه تامین بدهی در بخش تامین مالی و هم چنین
طراحی و تدوین مدل تمامین بدهی در بخش تامین
مالی که شامل :فراهم نمودن زیرساختهای الزم برای
تامین مالی جمعی از قبیل ایجاد و توسعه سایتهای
اینترنتی و همچنین در ادامه راهاندازی تجارت
الکترونیک و توسعه کسب و کار الکترونیک برای تامین
بدهی بانکها میباشد .در این رابطه استفاده از
زیرساختهای فناورانه در بانکداری الکترونیکی ،فضای
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وب در شرکتهای تجاری ،فناوریهای اینترنتی،
پلتفرمهای اینترنتی سرمایههای کوچک و بزرگ،
بهرهبرداری از سایتهای جذب سرمایه ،استفاده از
پتانسیل کارآفرینی جمعی ،بهرهبرداری از ظرفیت
شبکههای اجتماعی ،توسعه تجارت الکترونیک،
استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی برای تامین مالی
جمعی میتواند موثر واقع شود .چارچوب تدوین شده
بهرهوری الزم را نخواهد داشت.
 پیامدها :بر اساس مطالعههای نظری و عملیاتی
تحقیق با استفاده از مصاحبههای انجام شده :برخی از
طبقهها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر
اتخاذ راهبردها به وجود میآیند ،درنتیجه اجرای
صحیح مراحل قبل نتایج قابلتوجه در چارچوب
مفهومی ارائه شده عبارت است از :استقراض از طریق
ارتباط مستقیم بین سرمایه گذاران و قرض دهندگان،
استفاده از اوراق مالی ،استفاده از اوراق قرضه و فروش
سهام ،وامهای بدون سود (تشویقی) ،استفاده از رویکرد
وام دهی همتا به همتا در بین بانکهای همنوع،
حمایت از وامهای قرضالحسنه ،اعتبار اسنادی،
بهرهگیری از وامهای میانمدت و بلندمدت ،توجیه
طرح اقتصادی و دریافت وام های کم بهره ،شکل دهی
صندوق های قرض الحسنه در کنار بانکها و موسسات
اعتباری ،استفاده از سود حاصل از فعالیت شرکت در
جهت توسعه شرکت ،استفاده از منابع خصوصی ،توجه
خاص به اسپانسرهای محلی ،توافق در مورد
سفارشیسازی محصول در جهت جذب سرمایهگذار،
توجه به سفارشیسازی محصول و ارائه آن به مشتریان
ویژه ،توجه به نقش زنان در توسعه تامین جمعی،
توسعه انواع روشهای سرمایه گذاری کارآفرینانه،
استفاده از منابع خارجی و اخذ وام از یک منبع خارج
از شرکت ،توجه ویژه به مرحلهای کردن سرمایه
گذاری و جذب سرمایه گذاران ،جذب سرمایه در ازای
بازپرداخت نرخ ثابتی بهره از صاحبان ایده ،دریافت
سرمایه به ازای سهیم شدن در سهام و سود،
سرمایهگذاری روی استارتآپها به جای پروژههای
بزرگ ،توجه به فرشتههای تجاری در سرمایه گذاری و
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 ...در ادامه به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد.
سهم علمی پژوهش حاضر نیز آن است که در
مدلهای موجود تامین بدهی بانکها ،کمتر پژوهشگری از
مدل پارادایمی روش گراندد تئوری استفاده کرده است به
طوری که شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخله
گر ،کنشها و تعامالت(راهبردها) و پیامدها را یک جا دیده
باشد .اکثر مدلها صرفاً به شرایط علّی و پیامدها اشاره
کردهاند و از این نظر ،مدل ارائه شده در حوزه تامین مالی
بدهی مبتنی بر تامین مالی جمعی بسیار جامع به نظر
میرسد .در ارائه مدل این پژوهش ،سعی شده است که از
دانش افراد مجرب در این حوزه که درباره جزئیات موضوع
اطالعات کافی داشته اند نیز بهره گرفته شود .این
تجربیات امکان کدگذاری و ارائه در پژوهش را پیدا کردند
و از این طریق ،نظریه نهایی شکل گرفته است .پژوهش
حاضر از بعد روش شناسی مورد استفاده نیز منحصر به
فرد است ،به گونه ای که میتوان استفاده از رویکرد کیفی
گراندد تئوری را اقدامی نو در پژوهشهای مربوط به تامین
مالی جمعی و تامین بدهی بانکها و موسسات اعتباری
تلقی نمود .یکی دیگر از کمک های اصلی این پژوهش در
حوزه تامین بدهی بانکها ،آن است که تمرکز اصلی بر
رویکردهای غیرحقوقی همچون رویکردهای مالی و
اقتصادی بوده است و در مدل ارائه شده شرایط داخلی و
بومی نیز لحاظ شده است.
بیشتر مولفههای موثر ارائه شده بر تامین بدهی در
قالب تامین مالی توسط دیگر محققان از جمله امینه
زیوری و همکاران (( )1388فعالیتهای کارآفرینی،
دسترسی به منابع مالی از طریق شبکههای اجتماعی و
فراخوان عمومی)؛ نکویی (( )1388توجه به کسبوکارهای
نوپا ،کارهای کوچک برای بقا و رشد نیاز به تامین مالی
دارند ،امیر نظیر و خالد (( )2121سودآوری شرکت ،سطح
بدهی رضایت بخش)؛ عزیز و عباس (( )2118رابطه سود و
بدهی در جذب کمکهای مالی و اعتماد سرمایهگذان برای
شرکت در کمپینهای خیریه)؛ اوموشاگبا و زبیرو ()2112
(مالکیت معنوی ارزش آفرینی ،نقش دولت و تأثیر فساد)
که سعی بر توسعه این مدلها داشتهاند همسویی داشته

پس میتوان گفت در جهت شناخت بهتر عوامل موثر بر
تدوین مدل تامین بدهی در بخشهای تامین مالی گام
موثری برداشته است .از طرفی این پژوهش میتواند با
رتبهبندی شاخصهای مورد مطالعه کاربردهایی را نیز برای
سازمانهای دیگر هم داشته باشد ،یعنی اینکه نتایج این
پژوهش میتواند نقش و اهمیت رتبه شاخصهای موثر بر
فرآیند تامین بدهی را برای مدیران و دستاندکاران
سیستم پولی و اعتباری و دیگر بخشهای مرتبط با تامین
مالی را آشکار سازد ،تا در برنامهریزیهای کالن خود و
تدوین استراتژیهای پولی و اعتباری از این عوامل در
برنامههای خود بهره الزم را بکار برند.
در این پژوهش بر اساس مدل و نتایج حاصل از آن
پیشنهاد میشود که در شرایط اقتصادی کنونی ،شرایط
سختگیرانه و نرخهای باالی سود و ضمانتهای سنگین
برای اوراق تضامنی کمتر گردد و در شرایط بازار در حال
حاضرمشکالت بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته
شود .همچنین برای تامین بدهی از طریق موسسات مالی
و اعتباری با توجه به محدودیتهای جغرافیایی گامهای
الزم و مثمر ثمر برداشته شود در این زمینه الزم است که
با توجه به قوانین و مقررات که توسط سیاستمداران در
حوزه بانکداری و موسسات اعتباری برای مراقبتهای همه
جوانب در نظر گرفته میشود و جهتگیری الزم صورت
پذیرد .در تمامی این اقدامات ،الزام به رعایت قواعد
حاکمیت شرکتی و الزام به قانون در بازار سرمایه برای
تامین بدهی بایستی مد نظر قرار گیرد .در ایجاد چشم
انداز و متمرکز کردن تالشهای خود برای جمعآوری
کمکهای مالی با مراوده و همیاری و همکاری گام
برداشته شود .و برای حل مشکالت ساختاری شرکتها
گامهای مثبت برداشته شود تا بتوانند در چهارچوبهای
مالی و اعتبار مسائل خود را حل و فصل نمایند ،شرکتها
با استفاده از اوراق قرضه و فروش سهام بخشی از مسائل
مالی خود را حل نمایند .که با حمایت از وامهای
قرضالحسنه و تامین مالی بانکی حمایت الزم از تامین
بدهی صورت بگیرد و بتوانند محصوالت بقاپذیر و ماندگار
را برای کاهش ریسک سرمایهگذاری ،در تولید خود قرار
داده تا توانسته باشند در جذب سرمایه اعتمادسازی
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Abstract
Financial managers of companies often need financing to carry out development projects or their daily
turnover finance. In recent years, crowdfunding has become a valuable alternative source of funding
for entrepreneurs seeking funding. Therefore, in this study, which has been used qualitatively and
with the Grounded Theory, the appropriate model of debt financing of banks through crowdfunding is
sought. For this purpose, the opinions of ten experts in this field who were selected using the snowball
method were used to identify the factors affecting the debt of financial institutions and banks. After
the interviews, the results showed that the banks' debt financing is formed as a result of mass
communication (causal conditions), trust building and culture building (intervening conditions) and
environmental factors and legalism (ruling bed) which uses e-commerce strategy to secure the debts
of banks and credit institutions.
Keywords: Debt Financing, Crowdfunding, Financial Institutions and Banks, Grounded Theory
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