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چكیده
امروزه کسب و کارهای اجتماعی بهعنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورها
شناخته میشود و هر روزه توجه بخشهای گستردهتری از جامعه را به خود جلب میکند .چگونگی تأمین مالی
یکی از موضوعهای راهبردی پیشروی کسب و کارهای اجتماعی برای راهاندازی و مدیریت این کسبوکارها
است .در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی ،عوامل موثر بر تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی
از طریق صنعت بانکداری شناسایی و دسته بندی شده است .با انجام مصاحبه با خبرگان صنعت بانک در سال
 99در مجموع از  51مصاحبه با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدهاند ،انجام شده است ،تعداد 42
مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناسایی و در قالب شش بُعد ساختاردهی شده است .درآمدزایی،
تکالیف قانونی بانکها ونوع آوری مالی ،سرمایه گذاری و محیط رقابتی در شبکه بانکی به عنوان «شرایط علّی»،
ویژگیهای بنگاه ،قوانین سیاسی و تحریم ها به عنوان «شرایط مداخله گر» ،نهادهای غیررسمی در شبکه بانکی،
جایگاه تامین مالی در سیاستهای بانکی ،محدودیتهای محیطی ،آگاهی وتخصص کارکنان بانکها به عنوان
«شرایط زمینه ای» ،ساز و کارهای اجتماعی ایجاد ارزش ،سیستم اجرایی چابک بانکی پیادهسازی نظام یکپارچه
کنترل ونظارت بانکی ،جذب سرمایهگذار ،فروش سهام به عنوان «بُعد تعاملی» ،ظرفیت کارآفرینی فردی ،بستر
سازی کسب و کار ،کسب و کارِ پایدارِ اجتماعی ،حداکثرسازی منافع به عنوان «پدیده محوری» و پایداری
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اقتصادی ،رشد وتوسعه اقتصادی ،پایداری اجتماعی ،پایداری زیست محیطی ،زمینه سازی تحقق رسالت
اجتماعی و رشد صنعت بانکداری «بُعد پیامدی» شناسایی شدهاند .در نهایت بر اساس تحلیل دادههای
استخراجشده و استنتاج نتایج توسط پژوهشگر ،الگوی تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت
بانکداری استخراج گردید.
واژههای كلیدی :ارزیابی ،مدل ،تأمین مالی ،کسب و کارهای اجتماعی ،صنعت بانکداری.

 -1مقدمه
جوزف شومپیتر ( )5902اولین نفری بود که از واسطه های مالی در بازار سرمایه برای نوآوری برای رشد
اقتصادی صحبت کرده بود .با این حال ،به دلیل اطالعات نامتقارن بین کارآفرینان و سرمایه گذاران ،بعضی
شرکتها با محدودیت های مالی روبرو میشوند .اقدامات برای تسهیل سرمایه گذاری در سهام و آسان سازی
اقدامات عمومی موجود مهمترین عوامل برای تأمین مالی آینده هستند در حالی که مشوق های مالیاتی فقط
نقش جزئی دارند .محدودیت های مالی توسط بسیاری از نویسندگان به عنوان یک مانع قابل توجه در برابر
نوآوری برجسته شده است ،اما میزان قرار گرفتن در معرض این مشکل در بین شرکت ها یکدست
نیست(سانتوس .)4245،در دنیای رقابتی کنونی ،تامین مالی یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاههای
اقتصادی است که تمامی فعالیت های سازمان را به منظور تولید محصوالت و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان
تحت تأثیر قرار می دهد ،از این رو توجه به فرصت ها و تهدیدات موجود در عرصه تجارت جهانی و ارزیابی توان
سازمان در رویارویی با ریسکهای این عرصه از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است(سانتوس .)4245،در تأسیس
بنگاه های اجتماعی با عملکرد بهتر ،مشکل دسترسی به سرمایهگذاری ها وجود دارد .بنابراین ،جنبه های نظری
و مدیریتی مدل های شکل گیری تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی در اقتصاد جهانی مورد بحث قرار گرفته
است(فرانکیسا.)4245،
امروزه به توسعه کسب وکار اجتماعی به عنوان ماموریتی اجتماعی و انسان دوستانه ویکی از راهکارهای حل
برخی مسائل و آسیب های اجتماعی توجه می شود .تامین مالی بین المللی و تامین مالی داخلی کسب و
کارهای اجتماعی کامال از هم متفاوت هستند(اکبالیو .)4259،سیستم تامین مالی بانکداری ،یکی از زیرسیستم
های سیستم نوآوری ملی می باشد که مسئولیت اولیه آن تامین مالی توسعه فناوری کشورها است  .تامین مالی
بخش فناوری به عنوان فرایند تامین مالی کسب و کارهای نوآور تعریف شده است  .تامین مالی فعالیتهای
فناوری کسب و کارها با اشکال مناسب حمایت مالی ،مسئله ای است که دولت ها با آن مواجه می
باشند(شاوردی  .)4259،5انتخاب نحوه تامین مالی یکی از مهم ترین تصمیماتی است که توسط مدیران بنگاه ها
گرفته می شود(جونز .)4252،کسب و کارهای اجتماعی منجر به ایجاد اشتغال شده و نقش مهمی در اقتصاد
کشور ایفا می کند .بی تردید کسب وکار اجتماعی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع
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دارد .به طوری که امروزه یکی از شاخصهای توسعه در کشورهای روبه رشد محسوب می شود .کسب و کار
اجتماعی مهم ترین منبع نوآوری ،اشتغالزایی و توسعه می باشد .توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط ،رمز
توسعه اقتصادی دهه آینده است .بررسی ها نشان داده است که کسب وکارهای اجتماعی از طریق چهار کانال
کارآفرینی ،نوآوری و تغییر فناوری،پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد
جهانی تاثیرگذارند .در دو دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در بازارهای جهانی رخ داده است؛ و
ماهیت کسب و کارها ی اجتماعی تغییراتی اساسی کرده است؛ به موازات آن ،دوره تولید محوری به انتهای
حیات خود رسیده و دوره مشتری محوری در حال شکل گیری است(مرتزانیز .)4259،کسب وکارهای اجتماعی،
در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت های اقتصادی -اجتماعی شناخته شده اند .این کسب وکارها
خصوصاً در ایجاد فرصت های شغلی با سرمایه گذاری های پایین ،توسعه های منطقه ای ،توسعه های سازمانی
شرکت های متکی بر اصول تکنولوژی ،نوآوری محصوالت و ایجاد روش های نوین ،اهمیت بسزایی
دارند(لیون .)4259،با توجه به نقش سازنده این بخش در توسعه اقتصاد هر کشوری ،توجه به موفقیت و شکست
کسب و کارهای اجتماعی مد نظر دولتهاست(پترو .)4245،نگاهی به نظام اقتصادی -اجتماعی در بسیاری از
کشورهای پیشرفته و نو توسعه یافته جهان نشان می دهد که ایجاد و حمایت از کسب وکارهای اجتماعی یکی از
اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی این کشورها است  .این بنگاه های اقتصادی علی رغم آنکه به
سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند ،بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال،ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و
اختراعات و افزایش صادرات این کشورها ،نقش مهمی دارند .در بسیاری از کشورها این بنگاه ها ،تامین کنندگان
اصلی اشتغال جدید ،مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید بوده اند .منتها علیرغم اهمیت
بسیار زیاد کسب و کارهای اجتماعی در توسعه اقتصادی ،هنوز مطالعات زیادی در رابطه با چگونگی تامین مالی
این کسب و کارها صورت نپذیرفته است و تحقیق در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
 -2مبانی نظری پژوهش
در شرایط اقتصادی فعلی ،تأثیر تحریمهای خارجی در کاهش کارایی عملیاتی مشاغل داخلی به ویژه از نظر
حفظ امنیت اقتصادی کشور مهم است .در چنین شرایطی ،کمک دولت به توسعه کسب و کارها به عنوان گزینه
مناسب در قالب جایگزینی تأمین کنندگان طرف مقابل خارجی برای شرکت های داخلی مرتبط است .بنابراین
دولت مهمترین مشارکت کننده در انجام عملکردهای نظارتی فرآیند بودجه است که سرمایهگذاران را به توسعه
کسب و کارها تشویق می کند(پترو .)4245،امروزه کسب و کار اجتماعی به عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گسترده تری از جامعه را به
خود جلب می کند  .کسب و کارهای اجتماعی که بین بخش غیرانتفاعی و تجاری فعالیت دارند ،با چالش های
خاصی در دستیابی به تامین مالی مواجه می باشند و برای وام دهندگان و سرمایه گذاران از جذابیت کمتری
برخوردار می باشند ،چرا که باید ماموریت اجتماعی و اهداف تجاری خود را متوازن نمایند(لیون .)4259،4
چگونگی تامین مالی یکی از موضوع های راهبردی پیش روی کسب و کارهای اجتماعی برای راه اندازی و
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مدیریت کسب وکارهای اجتماعی است .اخیراً تغییرات قابل مالحظه در سیستم اقتصاد جهانی ،تحقق منابع
انسانی را به عنوان بازیگر اصلی در بین عوامل تولید شناخته است  .در ضمن ،سرمایه گذاری های انجام شده بر
روی سرمایه انسانی موثرتر از عوامل دیگر بوده است .کسب و کار اجتماعی در دوره های بحران اقتصادی و مالی
از اهمیت خاصی برخوردار است .هدف اصلی کسب و کارهای اجتماعی ،برطرف کردن مشکالت اجتماعی است و
بر خالف کسب و کارهای تجاری که برای حداکثر کردن سود برای صاحبان خود تأسیس می شوند ،یک کسب و
کار اجتماعی ایجاد می شود تا یک یا چند مشکل جامعه را برطرف کند؛ بنابراین می توان گفت کسب و کارهایی
که هدف اصلی تأسیس آنها کسب سود حداکثری برای صاحبانشان است حتی اگر فعالیت های اجتماعی انجام
دهند تبدیل به کسب و کار اجتماعی نمی شوند(لیو .)4259،0تامین سرمایهگذاری های خاص برای کسب و
کارهای اجتماعی با برنامه های سرمایه گذار اجتماعی در سراسر جهان در حال گسترش است(ریزی .)4252،2
این تامین مالی توسط سرمایه گذرانی تامین میشود که بدنبال فرصت هایی برای وام دادن به سازمانهایی
هستند که در زمان ایجاد بازده مالی ،ارزش اجتماعی خلق می کنند .کسب و کارهای اجتماعی براساس ترکیب
ماموریت اجتماعی و جهتگیری تجاری کسب و کارها تعریف می شوند(لیون .)4259،از اینرو کسب و کارهای
اجتماعی ،کسب و کارهایی با ویژگی ترکیبی هستند که مفاهیم سنتّی سازماندهی اقتصادی را با چالش مواجه
ساخته اند(ویلسون  .)4250،1چالش اصلی که کسب و کارهای اجتماعی با آن مواجه هستند  ،مدیریت منطق
نهادی رقابتی ارزش های اجتماعی و کسب و کار اجتماعی است و نیاز به ارتباط بین زمینه های نهادی بویژه
برای نوآوری دارد(ویکرز  .)4252،6با افزایش چالشهای اجتماعی در این برهه از زمان ،اوال "یافتن یک راه مناسب
می تواند برای جامعه بسیار مهم و مثمرثمر باشد  .ثانیاً ،کسب و کارهای اجتماعی در ایجاد کسب و کارهای
مطلوب ،حمایت فعال شهروندان ،نوآوری و شرایط انعطاف پذیرتر نقش دارند(اکبالیو  .)4259،2با افزایش مشکالت
اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دهه های اخیر کسب و کارهای اجتماعی به عنوان راهی
برای حل مشکالت اجتماعی ،ایجاد ارزش اجتماعی و افزایش سطح رفاه انسان ها اهمیت بیش تری یافته است.
برای برداشتن این خالء مالی ادراك شده برای کسب و کارهای اجتماعی،زیرساخت های سرمایه گذاری اجتماعی
وجود دارد که در سراسر جهان در حال رشد سریع می باشد .در حالی که بانک ها و منابع متعارف دیگر در این
زمینه حائز اهمیت می باشند ،منتها تامین مالی با جهت گیری ارزش اجتماعی همراه با بازده های اجتماعی و
مالی توجه روزافزونی را توسط سیاست گذاران کمسیون اروپایی به خود جلب کرده است(اوون  .)4256،2کسب و
کار اجتماعی فرایندی است که از طریق آن شهروندان با ارائهی راه حل های پیشرفته برای مشکالت اجتماعی
مانند فقر ،بیماری ،بی سوادی ،تخریب محیط زیست ،نقض قوانین حقوق بشر و فساد به منظور بهبود زندگی
بسیاری از افراد جامعه  ،سازمانی را ایجاد و یا تغییر می دهند به عبارت دیگر ارزش اجتماعی ایجاد می
کنند(ریزی  .)4252،9کسب و کارهای اجتماعی شامل سازمانهایی مانند توسعه تراست ،کسب و کارهای اجتماعی
کارآفرینی ،تعاونی ها ،اتحادیه های مسکن ،شرکت های اجتماعی و تراست اوقات فراغت می
باشند(لیون  .)4259،52کسب و کارهای اجتماعی باید تمامی هزینه های خود را از طریق فروش محصوالت یا
خدمات ،تأمین کنند؛ بنابراین سازمان های خیریه علی رغم آنکه هدف آنها مطلقاً هدفی اجتماعی است به علت
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آنکه از لحاظ اقتصادی خودگردان نیستند و هزینه های آنها از طریق دریافت کمک ها و هدایای مردمی و
دولتی ،تأمین می شود مشمول تعریف کسب و کار اجتماعی نمی شوند(لیون .)4259،بعضی از پژوهشگران هر
فردی را که سازمان غیرانتفاعی ایجاد می کند کارآفرین اجتماعی می دانند و بعضی دیگر ،کارآفرینان اجتماعی
را صاحبان کسب و کاری می دانند که مسؤولیت اجتماعی را به فعالیت هایشان پیوند داده اند(ژنگ .)4252،55
ایده کسب و کار اجتماعی حل مسایل اجتماعی با رویکردهای کارآفرینی است (ساالرزهی .)5092،یکی از دالیل
ظهور و گسترش تامین مالی به شکل سازمان یافته در قالب تامین سرمایه مالی را می توان بحران مالی سال
 4222در جهان دانست .به علت تمایل کم بانکها به وام دادن ،کسب وکارهای اجتماعی شروع به جستجوی راه
های دیگری برای جذب سرمایه کردند(نیگما .)4245،مشکالتی که صنعت گران ،کارآفرینان و سرمایه گذاران
خرده پا در جمع آوری سرمایه داشتند ،منجر شد سرمایه گذاری سنتی که توسط دوستان و فامیل صورت می -
گرفت به شکل تامین مالی جمعی بسط پیدا کند (زرندی .)5092 ،توسعه و تامین مالی کسب و کارهای
اجتماعی توسط برخی سازمانهای بین المللی انجام می شود که در بین آنها ،سازمان هایی وجود دارد که در آن
حمایت از کسب و کارهای اجتماعی یکی از فعالیت ها محسوب می شود(باترا  .)4251،54در زمینه انتخاب
الگوهای مختلف تامین مالی و ساختارهای متفاوت سرمایه از سوی بنگاه ها و مزیت های هر یک از الگوهای
تامین مالی دید گاه های متفاوتی وجود دارد(ژانگ  .)4259،50از منظر تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین
مالی مدیران بنگاه ها تمایل دارند نیازهای مالی خود را در درجه اول از طریق منابع مالی داخلی ،سپس با منابع
بیرونی مانند بدهی و انتشار سهام جدید تامین نمایند .عدم اطمینان وام دهندگان نسبت به فعالیت های بنگاه
ها منجر به افزایش هزینههای وامگیری نسبت به تامین مالی از طریق منابع داخلی بنگاه شده و حتی در
صورتی که بنگاه ها با ارائه وثیقه ها و تضمین های معتبر اقدام به اخذ وام نمایند ،به دلیل وجود هزینه های
ناشی از ارزیابی وثیقه ها و نظارت بر وضعیت وام ،این نوع تامین مالی بسیار گران تر از تامین مالی داخلی خواهد
بود .از سوی دیگر ،تامین مالی از طریق وام همواره بنگاه را در معرض ریسک های ناشی از نوسانات نرخ بهره قرار
می دهد (خزائی .)5091 ،فاکتورهای اصلی تعیین کننده منبع تأمین مالی مناسب شامل ریسک ،بازده ،میزان
تأمین مالی و افق زمانی سرمایه گذاری هستند .هر یک از منابع تأمین سرمایه میزان ریسک پذیری خاص خود
را دارند .بازده مورد انتظار (سود یا بهره دریافتی) آنها نیز بر این اساس متفاوت است .حجم تأمین مالی نیز عامل
مهمی است ،زیرا برخی منابع تأمین مالی در میزان تأمین مالی که قادر به انجام آن هستند محدودیت دارند .افق
زمانی سرمایه گذاری نیز عامل مهمی به شمار می رود ،زیرا هیچ منبع تأمین مالی نمی خواهد تا ابد منابع خود
را درگیر یک پروژه سرمایه گذاری نماید ،اما منابع تأمین مالی در میزان افق زمانی که برای سرمایه گذاری خود
قائلند با یکدیگر متفاوتند(شهرابی .)5092،وام دادن ،ابزار مهمی برای تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی
محسوب میشود .ویژگی کسب و کارهای اجتماعی رسیدن به کسب سود توسط استارتاپ ها نمی باشد .حل
مشکالت اجتماعی واقعی و یا اجرای وظایف اجتماعی مهم بر ای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار
است(اکبالیو .)4259،تفاوت در تمرکز فعالیت ها ،منجر به تفاوت هایی در ساختار منابع در تامین مالی کسب و
کارهای اجتماعی می شود .بعالوه ،توسعه یک سیستم برای تامین مالی کسب و کار اجتماعی ،دارای ویژگیهای
سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1041

761

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

خاص خود می باشد .بنابراین می توان این چنین بیان کرد که دو مدل اصلی تامین مالی کسب و کارهای
اجتماعی وجود دارد که عبارت است از مدل اروپایی و مدل آمریکایی .در مدل آمریکایی تامین مالی کسب و
کارهای اجتماعی ،منبع اصلی تامین مالی ،سودِ ناشی از فعالیت های کسب و کار اجتماعی است  .در ضمن منابع
خارجی تامین مالی ،شامل موارد بیشتری است .مدل آمریکایی تامین کسب و کارهای اجتماعی ،آرایش خاصی را
برای تامین مالی دولتی کسب و کارهای اجتماعی ارائه نمی دهد  .همچنین حمایت مالی برای کسب و کارهای
اجتماعی توسط سازمان نوآوری اجتماعی نیز ارائه می شود .بعالوه ،مدل تامین مالی کسب و کار اجتماعی
آمریکایی به لحاظ بودجه دولتی اقتصادی تر و بازارمحورتر است  .در مدل اروپایی تامین مالی کسب و کارهای
اجتماعی ،سهم سود را در ساختار مالی برای منابع تامین مالی مشابه ،غیرمرتبط می دانند  .تفاوت های مفهومی
در سیستم حمایتی برای مدل های اروپایی و آمریکایی وجود دارد(آلمانو  .)4252،52کیفیت تامین مالی موسسات
مالی بسیار حائز اهمیت است(فیانتو  .)4252،51بخش بانکداری نقش مهمی در نوآوری کسب و کارهای اجتماعی
ایفا می کند  .از یک طرف ،وام های بانکی منبع تامین مالی خارجی مهمی برای نوآوری محسوب می شوند ،زیرا
می توانند نیازهای سرمایه گذاری های نوآوری را به طور مستقیم تامین نماید و از طرف دیگر ،به کارگیری وام
های بانکی می تواند در پیشبرد پروژه در کسب و کارها تاثیر بگذارند ،زیرا اثر مستقیمی بر کیفیت نوآوری و
سرمایه گذاری و اثربخشی کسب و کارها در ایجاد نوآوری دارد .شواهد تحقیقات نشان می دهد که ارائه ساختار
بانکداری برای وامها می تواند به تامین مالی فعالیتهای نوآوری کمک کند(ژانگ.)4259،
بازارهای مالی نقش مهمی در نوسانات چرخه کسب و کارها ایفا میکنند .نظر متعارف این است که کسب و
کارها از تامین مالی خارجی برای سرمایه گذاری استفاده می کنند و شوك وارده بر بازارهای مالی ،جریان تامین
مالی در کسب و کارها را مختل کرده و در نتیجه باعث توقف در تولید می شود .به طور تجربی ،استفاده از تامین
مالی خارجی برای سرمایه گذاری بویژه بین کسب و کارهای حصوصی در حدود  22درصد در مقایسه با کسب
وکارهای دولتی با  42درصد می باشد(جونز  .)4252،56محدودیتهای مالی بر سرمایه گذاری کسب و کار ،توسعه
اقتصادی و ثبات مالی تاثیر می گذارد  .بنابراین سنجش و تعیین محدودیت های تامین مالی شرکت مسئله
بسیار چالش برانگیزی در ادبیات مالی می باشد(مرتزانیز  .)4259،52آلن و همکاران( )4259چارچوب تامین مالی
غیررسمی را حاوی مکانیزم هایی می دانند که در ارتباط با عدم تقارن اطالعاتی می باشد .آنها تامین مالی
غیررسمی را بین تامین مالی غیررسمی سازنده و تامین مالی زمینه ای از هم متمایز نموده اند(آلن  52و
همکاران .)4259،قدرت کسب و کارهای اجتماعی و دیگر کسب و کارها بر تامین مالی غیررسمی تاثیر می -
گذارد(آیاگاری  .)4252،59تحقیقات نشان داده است که ترجیح کسب و کارهای اجتماعی نیز در این امر تاثیرگذار
است .پیوندهای محکم کسب و کارهای خانوادگی نشاندهنده نقش محکم تر ترجیحات اجتماعی در تصمیمات
تامین مالی می باشد(مرتزانیز .)4259،با توجه به مطالب فوق می توان بیان نمود که کسب و کارهای اجتماعی
منجر به ایجاد اشتغال شده و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند .در این بین به دست آوردن وجوه مورد
نیاز برای راه اندازی کسب و کارها ،همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است .فرایند به
دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب و کارها
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منصرف کند .از سوی دیگر ،بدون تأمین مالی کافی کسب و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهد رسید و کمبود
سرمایه گذاری موجب بسیاری از شکست ها در کسب و کار جدید محسوب می گردد .از این روی می توان طیف
گستردهای از منابع تأمین مالی(با امکان پذیری و هزینه های گوناگون) در دسترس کسب و کارها قرار داد و
روش های متفاوتی برای طبقه بندی آنها پیشنهاد شده است .در یک طبقه بندی از این منابع دیکنز و
فریل( )4220منابع مالی کسب و کارهای اجتماعی را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم بندی کرده اند .در
گزارشی که شرکت مالی « امکو » ارائه داد ،منابع مالی را به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام) ،منابع
بدهی (استقراض) و شخصی طبقه بندی نمود .به طور خالصه منابع تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی در
جدول زیر آمده است:
جدول -1خالصه منابع تامین مالی كسب و كارهای اجتماعی
صاحب نظر

سال

روش تامین مالی

لوپکه

4222

-5اعتبار شخصی-4 ،فرشتگان کسب و کار-0،بانکها و اتحادیه های اعتباری -2کمکهای
دولتی-1 ،مؤسسات مالی -6سرمایه پرمخاطره خصوصی

کاردلو

4229

منابع رسمی و غیر رسمی

اکبالیو

4259

تامین مالی شخصی ،تامین مالی دولتی و کمک های اعطایی

لیون

4259

سرمایه گذاران اجتماعی  -تامین مالی از سوی بانک ها  -کمک ها و هدایای مردمی

ژانگ

4259

وام های بانکی

داعلی

5092

اعتبارات بانکی ،دریافت وام از بانک های تجاری  ،انتشارات اوراق

آلمانو

4252

سودِ ناشی از فعالیت های کسب و کار اجتماعی

بنابراین با تلفیق تقسیم بندی های فوق ،در این تحقیق ،منابع تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از سوی
صنعت بانکداری به  55دسته تقسیم شده است-5 :منابع تأمین مالی اعتبار شخصی  -4کمک های دولتی .0
تامین مالی از سوی بانک ها و اتحادیه های اعتباری  -2سرمایه گذاران اجتماعی  -1وام های بانکی -6توسعه
تکنولوژی -2 ،تامین مالی از طریق اعتبارات تجاری  -2دریافت وام از بانک های تجاری-9 ،انتشار اوراق تجاری،
 - 52کمک ها و هدایای مردمی - 55 ،سودِ ناشی از فعالیتهای کسب و کار اجتماعی در این تحقیق مورد
سنجش قرار می گیرند .از اینرو مسئله اصلی تحقیق ما این است که ارائه الگوی تأمین مالی کسب و کارهای
اجتماعی از طریق صنعت بانکداری کدامند و اولویت بندی آنها چگونه است؟
 -3پیشینه پژوهش
قرشی( ،)5092شناسایی و رتبهبندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در
بانک کشاورزی پرداختند .نتایج نشان داد بر اساس دیدگاه خبرگان در بررسی ماتریس مقایسه زوجی ارکان
اوراق بهادارسازی دارائیهای بانک ،انتخاب نهاد واسط توسط بانک ،در بحث دارائیهای بانکها که میتوان به اوراق
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بهادار تبدیل نمود ،مطالبات از دولت  ،در بخش فرآیندهای اوراق بهادارسازی دارائیها ،کشف نرخ ،در موضوع
تأثیر انتشار اوراق بر ساختار مالی بانی ،بهرهوری داراییها و در نهایت در خصوص پیامدهای حاصل از اوراق
بهادارسازی در ارتقاء سطح شاخصهای سالمت بانکی و مالی  ،ریسک نقدینگی در اولویت اول قرار گرفتند .نتایج
نشان داد با توجه به نرخ ناسازگاری در این رتبهبندی ،بین مقایسه زوجی مدلها ،سازگاری کامل وجود دارد.
چیتسازان( ،)5092شناسایی عوامل پیشبرنده استفاده از تأمین مالی جمعی توسط کارآفرینان پرداختند.
این پژوهش ،کیفی و از نوع تجزیه و تحلیل تم است .دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با  44نفر از
مدیران و کارشناسان شرکتهای خدمات گردشگری/مسافرتی شهر تهران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان
میراث فرهنگی که در زمینه تأمین مالی دانش و تجربه داشتند ،با بهکارگیری تکنیک گلولهبرفی گردآوری شد و
با استفاده از کُدگذاری باز و محوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به نتایج بهدست آمده،
عوامل پیشبرنده استفاده از تأمین مالی جمعی از دیدگاه جویندگان سرمایه را میتوان در قالب شش محور مجزا
طبقهبندی نمود که عبارتند از :عوامل مرتبط با جویندگان سرمایه ،عوامل مرتبط با تأمینکنندگان سرمایه،
عوامل مرتبط با پلتفرم ،عوامل مرتبط با پروژه و ایده ،عوامل مرتبط با روش تأمین مالی جمعی و عوامل مرتبط با
محیط و زمینه .هر یک از این محورها خود شامل مقوالت و زیرمقوالتی هستند که در این پژوهش به آنها
پرداخته شده است.
شرفی( ،)5092طراحی مدل پایداری کسبوکارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه
پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد اصلی پایداری کسبوکارهای کوچک و متوسط کشاورزی شامل
پایداری اقتصادی (متشکل از مؤلفههای عملکرد مالی ،خوداتکایی و استقالل مالی ،عملکرد مشتری و بازار و
نوآوری و توسعه فعالیت کسبوکار) ،پایداری اجتماعی (متشکل از مؤلفههای ارتباطات و تعامالت اجتماعی،
مسئولیت پذیری اجتماعی و اعتماد اجتماعی متقابل) و پایداری زیست محیطی (متشکل از مؤلفههای تولید
سالم و پایدار ،حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع زیست محیطی و مدیریت ضایعات و پسماندها) می باشند.
افزون بر این ،نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری کسب وکارهای کوچک و
متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه شامل عوامل درون سازمانی (متشکل از عوامل فردی و خانوادگی مدیر،
عوامل مرتبط با بازاریابی ،عوامل اقتصادی -مالی ،عوامل تولیدی و ویژگیهای محصول ،عوامل مرتبط با ویژگی -
های کسب وکار و عوامل ارتباطی و اطالعاتی) و عوامل برون سازمانی (متشکل از عوامل سیاسی -قانونی،
زیرساختی -حمایتی و عوامل مرتبط با مداخالت ترویجی) بوده است.
عزیزی( ،)5096روش های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی پرداختند .روش انجام این پژوهش از نظر
ماهیت ،از نوع پیمایشی بوده و بهلحاظ هدف ،کاربردی است .جامعۀ آماری ،مدیران و کارآفرینان اجتماعی فعال
در شهر تهران هستند .نمونۀ آماری تحقیق شامل  542کارآفرین اجتماعی فعال است .تحلیل دادهها با استفاده از
آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد کمکهای مالی ،درآمدزایی،
سرمایهگذاری و کمکهای دولتی ،بهترتیب بیشترین نقش را در تأمین منابع مالی و درآمد کارآفرینان اجتماعی
دارد.
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آکبوالو  )4259(42به بررسی مدل هایی برای تامین مالی کسب وکارهای اجتماعی پرداختند .بررسی حمایت
مالی برای کسب و کارهای اجتماعی در تمام سطوح دولتی در مقایسه با ایاالت متحده فعال تر نشان داد .در
نتیجه ،شفافیت سرمایه گذاری یک چنین کسب و کارهایی با سیستم حسابداری باز باید با توسعه آینده کسب و
کارهای اجتماعی همراه باشد .ژانگ  )4259(45به بررسی تامین مالی بخش تحقیق و توسعه کسب و کارهای
اجتماعی در چین پرداخت .نتایج نشان داد که ارتباط سیاسی ،نه عضویت در اتحادیه کسب و کار دولتی ،تا حد
زیادی نوآوریهای شرکت های خصوصی را با ارائه دسترسی به وام های بانکی تعیین می کند .این تحقیق نشان
44
داد که دولت چین به ادامه ترویج محیط تامین مالی مناسب و حمایت فعالیتهای نوآورانه نیاز دارد .لیون
( )4259به بررسی تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی و تقاضا برای سرمایه گذاری اجتماعی پرداخت  .وی در
این مقاله آورده است که سرمایه گذاران اجتماعی ،مقادیر روزافزونی از تامین مالی را برای کسب و کارهای
اجتماعی که دارای اهداف مشترك اجتماعی و تجاری هستند عرضه می نمایند  .البته کسب و کارهای اجتماعی
باز هم به دنبال تامین ما لی از سوی بانکها هستند و عنوان می کنند که سرمایه گذاران اجتماعی باید بر شکاف
بازار متمرکز شوند که برای کسب و کارهای کوچکتر و نوپا اتفاق میافتد .سیکارینو  )4259(40پژوهشی با عنوان
نوآوری اجتماعی و فرآیند کارآفرینی :کاربرد نوع شناسی استارت آپ ها از طریق مدل کسب و کار اجتماعی
یونس انجام دادند .این مطالعه به کارآفر ینان و سرمایه گذاران کمک می کند تا درك بهتری از کسب و کار
اجتماعی داشته باشند از طریق همتراز کردن مدل های کسبو کار افرادی که می خواهند پشتیبانی دریافت کنند
و هم در تصمیم ارزیاب ها مبنی بر اینکه در چه مشاغلی می خواهند سرمایه گذاری کنند .فیانتو  )4259(42به
بررسی تعیین فاکتورهای تامین مالی غیراجرایی در کسب و کارهای تامین مالی خُرد اسالمی پرداخت .هدف
تحقیق بررسی تعیین فاکتورهای تامین مالی غیراجرایی در کسب و کارهای تامین مالی خُرد در اندونزی بوده
است .این تحقیق با استفاده از رگرسیون لوجستیکی ،داده هایی از  522صاحبکار را بدست آورد که  92مورد در
وضعیت تامین مالی مناسب و  12مورد در وضعیت تامین مالی ضعیف بوده اند .نتایج نشان داد که سن،
جنسیت ،شغل و نوع قرارداد بر عدم عملکرد صاحبکاران کسب و کارهای اسالمی در اندونزی تاثیر میگذارد.
رگرسیون احتمالی  ،این نتایج را تایید کرد .مرتزانیز  )4259(41به بررسی محدودیت های تامین مالی در
کشورهای در حال توسعه پرداخت .نتایج نشان می دهد که پیوندهای محکم تر خانوادگی با محدودیت های
تامین مالی بیشتر شرکت ها در کشورهای در حال توسعه همراه است ،اما کامالً محرض است که اثرات
سودمندی را بر محدودیت های تامین مالی در کشورهای کوچکتر با شرکتهای کوچکتر و در کشورهایی با تراکم
جمعیت باالتتر وارد می آورد .جونز  )4252(46به بررسی تامین مالی خارجی و نقش اصطکاك مالی بر کسب
وکارها پرداخت .وی در مقاله خود عنوان کرد که تغییرات مقطعی اساسی در استفاده کسب و کارها از تامین
مالی خارجی وجود دارد :تقریبا  22درصد سرمایه گذاری در کسب و کارهای خصوصی در مقایسه با  42درصد
کسب و کارهای دولتی ،تامین مالی خارجی می شوند .در مدلی همسو با استفاده از کسب و کارهای دولتی و
خصوصی از تامین مالی خارجی ،شوك مالی تنها پاسخ مالیمی از بازده را ایجاد کرد.
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 -4روش شناسی پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهش حاضر براساس اهداف پژوهش ،از نوع کاربردی؛ روش انجام آن توصیفی-پیمایشی؛ و روش جمع آوری
دادهها به صورت کتابخانه ای-میدانی است .این پژوهش دارای رویکرد آمیخته بوده و از روش نظریه داده بنیاد به
عنوان روش اصلی پژوهش استفاده میکند .روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد یک شیوه پژوهش کیفی
است که به وسیله آن با استفاده از یک دسته داده ها ،نظریه ای تکوین می یابد .این روش خود دارای سه مرحله
اصلی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی است .در این روش ،پژوهش را هرگز از یک نظریه
شروع نمی کنند و بعد آن را به اثبات برسانند ،بلکه پژوهش از یک دوره مطالعاتی شروع و فرصت داده می شود
تا آنچه که متناسب و مربوط به آن است خود را نشان دهد .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات ،از مدل توسعه یافته
فرآیند اجرای گراندد تئوری شامل مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده می شود.
فرآیند به این صورت شروع می شود که محقق اقدام به اجرا ،بازنگری و خواندن داده های مصاحبه ها در رابطه با
تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی می کند ،داده های مشابهی که بار معنایی یکسانی را دارا باشند تحت
کدهای مشترکی کدگذاری خواهند شد؛ سپس مفاهیمی و مقوله های متناسبی به هر یک اختصاص داده می
شود .هنگامی که مقوله ها شکل گرفتند ،محقق اقدام به انتخاب یک مقوله خواهد کرد .این مقوله که مقوله
محوری(تامین مالی) نام دارد تحت کدگذاری محوری داده ها استخراج شده و میتوان سر منشا و ریشه تمامی
مباحث مربوط به تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی را در آن یافت .در مرحله بعدی تالش خواهیم کرد تا
دریابیم که رابطه هر یک از دیگر مقوله ها با مقوله محوری چگونه است .در مرحله بعد نظریه مربوط به تامین
مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق بازبینی ،پاالیش و تکمیل مقوله ها و مفاهیم مستخرج از داده ها خلق
می شود .در این مرحله که کدگذاری انتخابی نام دارد ،تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی با استفاده از مقوله
ها و مفاهیم جدید توصیف می شود .این مرحله منجر به ارائه مدلی جهت توصیف تامین مالی کسب و کارهای
اجتماعی خواهد شد.
 -1-4روش تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش كیفی
در این تحقیق با توجه به اهداف و سوال های پژوهش از روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده خواهد شد که به
طور خالصه به توضیح آن و مراحل انجام کار اشاره شده است .فرآیند اصلی در تکنیک نظریه داده بنیاد به عنوان
روش تحلیل اطالعات ،فرآیند کدگذاری و طبقه بندی از داده های خام و استخراج مفاهیم و مقوالت اصلی و
روابط بین آنها در چارچوب یک نظریه محقق ساخته است که با توجه به شرایط و موقعیت پژوهش ،نسبت به
ارائه آن اقدام خواهد کرد (کوهن و همکاران .) 4222 ،براین اساس جهت تحلیل اطالعات از سه مرحله کدگذاری
استفاده می شود که عبارتند از:
 كدگذاری باز
نخستین مرحلۀ تحلیل کدگذاری باز است .کدگذاری باز به مفهوم بندی و مقولهبندی تکههایی از داده ها تحت
عنوان یک نام ،عنوان یا برچسب هایی که به طور همزمان هر قطعه از داده ها را تلخیص و تشریح می کند ،اشاره
دارد .کدها نشان می دهن د که چگونه داده ها جهت آغاز مرحلۀ تحلیلی انتخاب شده ،جدا شده و دسته بندی
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شده اند .کدگذاری باز ،مضامین را از عمق داده ها به سطح می آورد .مضامین در سطح پایینی از انتزاع بوده و از
پرسش اولیه پژوهشگر ،مفاهیم موجود در مبانی نظری ،کلماتی که افراد در بستر اجتماعی رخداد بر زبان آورده
اند ،یا تفکرات جدید ناشی از غوطه ور شدن پژوهشگر در داده ها نشأت می گیرد(نیومن.)5092،
 كدگذاری محوری
مرحلۀ دوم کدگذاری داده ها به کدگذاری محوری مرسوم است .این نوع کد گذاری «دومین مرور» دادهها است.
در دومین مرور تمرکز محقق بیش از داده ها بر مضامین کدگذاری شده اولیه است(نیومن.)5092 ،
کدگذاری محوری را به مثابه ساختن یک بافت غلیظ از روابط حول «محورهای» یک مقوله تعریف می کند .در
مرحله کدگذاری محوری ،هر مقوله می تواند دارای دو مشخصه محتوا  42و ُبعد  42باشد .ترکیب این دو مشخصه
به ایجاد یک الگو  49می انجامد( .استراوس .) 5922،در مرحله کدگذاری محوری با توجه به نقش مفاهیم بدست
آمده ،مجموع مقوله های مستخرج از دادههای خام ،در قالب پنج حالت زیر بیان شده و از طریق مدل پارادایمی
به هم مرتبط می شوند .بنابر نظر استراوس و کوربین در صورتی که از این الگو استفاده نشود ،نظریه مبنایی فاقد
دقت و پیچیدگی الزم خواهد بود:.
 شرایط علّی  :02این شرایط باعث ایجاد و شکل گیری پدیده یا طبقه هسته ای می شود.
 شرایط زمینهای  : 05شرایط خاصی که در آن فرآیندها و تعامالت برای اداره ،کنترل و پاسخ به پدیده
صورت می گیرد.
04
 شرایط پدیده محوری  :یک صورت ذهنی از پدیده ها که اساس فرایند است
 شرایط مداخله گر  00شرایط کلی که بر چگونگی فرآیندها و راهبردها تأثیر میگذارد .شرایطی که باعث
تشدید یا تضعیف پدیده ها می شوند.
 راهبردها (کنشها و تعامالت  :)02رفتارها و تعامالتی که تحت تأثیر شرایط مداخلهگر و زمینه ای حاصل
میشود.
01
 پیامدها  :نتیجه و حاصل تعامالت(دانایی فرد و امامی.)5026 ،
 كدگذاری انتخابی
کدگذاری انتخابی دربرگیرنده بررسی دقیق همه داده ها و کدهای قبلی است .در این مرحله محقق به طور
گزینشی به دنبال موردهایی است که نشان دهنده مضمون ها باشند و پس از آنکه کار گردآوری همه داده ها ،یا
بیشتر آنها به پایان رسید ،مقایسه ای میان آنها انجام می دهد(نیومن.)5092 ،
در این مرحله پژوهشگر در عمق داده ها به تحلیل پرداخته و آنها را در قالب نظریه ای که همان نظریه داده
بنیاد و هدف اصلی پژوهش برای درك موقعیت بوده  ،ارائه می دهد که در این فرآیند تحقیق ،پس از تعیین
مقوله محوری یا هسته ای ،سایر مقوالت حول مقوله محوری را در قالب یک مدل پارادایمی ترسیم می کند .این
مدل که در واقع همان نظریه داده بنیاد یا نظریه مبتنی بر داده ها است باید دارای سه بُعد شرایط ،تعامالت و
پیامدها باشد(محمدپور.)5092 ،
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شكل.1الگوی بصری نظریه داده بنیاد
منبع دانایی فرد و امامی5026 ،

پژوهش حاضر با توجه به رویکرد راهبردی پژوهش "داده بنیاد " درگام اول برمبنای مطالعه کیفی انجام یافته
است .محقق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات پژوهش درچهارچوب روش کیفی و با تکیه بر رویکرد
نظریه داده بنیاد ،و استفاده از مراحل سه گانه کدگذاریها داده های مورد نیاز را با بهره مندی از مصاحبه های
نیمه ساختار یافته جمع آوری نموده است .براین اساس تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش بر مبنای
دستورالعمل "استراس " شامل سه مرحله اصلی کد گذاری؛ کدگذاری باز  ،کدگزاری محوری و کدگذاری انتخابی
انجام یافته است و مدل فرضی پژوهش از دل مراحل فوق حاصل شد .دریافت داده ها مبتنی بر موضوع پژوهش
از طریق مصاحبه از مدیریت بانک و مدیران شهرك های صنعتی به منظور ایجاد مفاهیم ارائه الگوی تأمین مالی
کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری بدست آمده است .درتحقیق کیفی مصاحبه زمانی جمع
آوری داده ها متوقف می شود که اطالعات در باره ابعاد مورد پژوهش اشباع شود و این موضوع هنگامی به وقوع
می پیوندد که موضوع مورد مطالعه کامل شود و اطالعات جدیدی مرتبط با موضوع به دست نیاید با این توضیح
در پژوهش کیفی ،حجم نمونه مترادف با اشباع داده ها قرار دارد .بنابراین در پژوهش حاضر تعداد نمونه های
انتخاب شده برابر  42نفر از مدیران بانک و مدیران شهرك های صنعتی که مطلع و آگاه در حوزه های موضوع
پژوهش بودند قرار دا ده شد .باانجام این تعداد مصاحبه تشخیص پژوهشگر این بوده است که اطالعات گردآوری
شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام مصاحبه های بیشتر نیست .درنهایت داده های جمع آوری شده با
استفاده از تحلیل داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفتند .دادهها و مفاهیم حاصله مورد مطالعه درجداول کدگذاریها
به منظور انتخاب مفاهیم اصلی و مقولههای محوری بارگذاری شده است.
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 -5نتایج و یافته های پژوهش
در رویکردهای سنتی نسبت به پژوهش ،جمعآوری دادهها به عنوان یک مرحلهی مجزا در پژوهش است که
معموالً قبل از تحلیل دادهها کامل میشود .در نظریهپردازی زمینهبنیان الگوی جمعآوری دادهها متفاوت است.
در مطالعه نظریهپردازی زمینهبنیان فعالیتهای جمعآوری و تحلیل دادهها به طور همزمان صورت میگیرد .در
این خصوص ،مصاحبهی عمیق روش مناسبی برای جمعآوری دادهها در نظریهپردازی زمینهبنیان است چرا که
مصاحبه های عمیق مبتنی بر تجارب و گفتگوهای روزانه هستند و افراد مصاحبه کننده فرصتی برای مصاحبهی
عمیق با افراد دیگر در یک موقعیت خاص به صورت چهره به چهره پیدا میکنند .لذا با توجه به هدف تحقیق،
جمعآوری داده از طریق مصاحبهی عمیق با خبرگان صورت میگیرد .همانگونه که بیان شد ،تحلیل دادهها در
نظریهپردازی زمینهبنیان طی سه مرحلهی کدگذاری انجام میشود .اولین گام یافتن مقوالت مفهومی در دادهها
در سطح اولیه ای از انتزاع است .دومین گام یافتن ارتباطات بین این مقوالت است و سومین گام مفهومسازی و
گزارش این ارتباط ات در سطح باالتری از انتزاع است .با توجه به توضیحات فوق ،کدگذاری سهگانه یعنی
کدگذاری باز ،کدگذای محوری و کدگذاری انتخابی ،در قلب تحلیل نظریهپردازی زمینهبنیان قرار گرفته است،
که اینها ضرورتاً به طور متوالی انجام نمیگیرند ،به احتمال زیاد باهم همپوشانی دارند و به طور همزمان انجام
می گیرند ،اما به لحاظ مفهومی ،عملیات مجزایی دارند که شرح مختصری از آن در ادامه ارائه میشود.
مرحله اول  :كد گذاری باز
کدگذار باز فرایند تحلیلی مفاهیم و طبقه بندی و کشف ویژگیها و ابعاد آنها درداده ها از طریق انجام دادن
مقایسه مد ام است در واقع فرایند کدگذاری باز تحلیلی است که از طریق آن مفاهیم از عمق داده ها شناسایی و
به سطح آورده می شوند .هم چنین تحلیلگر به نحوه شکل دهی مقوله ها و ویژگیهای آنها می پردازد .محقق با
توجه با رویکرد روش کیفی با متد مصاحبه نیمه ساختار مند از کارکنان منتخب با حضور درمکان کارکنان
مدیران بانکها و مدیران شرکت ها ،مصاحبه ها انجام پذیرفته است ،مصاحبه های ضبط شده پس از پیاده سازی،
با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت سطر به سطر بررسی ،مفهوم پردازی ،مقوله بندی ،سپس بر اساس
مشابهت ،ارتباط مفهومی و خصوصیات مشت رك بین کد های باز ،مفاهیم و مقوالت مشخص شده اند .مقوله های
فرعی و مقوله های مربوط به شرایط شش گانه رویکرد داده بنیاد مربوط ارائه شده است .در این مرحله با بهره
مندی از داده های مصاحبه  542گویه و جمالت مربوط به تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق
صنعت ب انکداری شناخته شده است وکدگذاری بر روی آنها انجام گردید و مقوالت مربوط به شرایط علی ،شرایط
زمینه ای ،شرایط مداخله گر ،شرایط پدیده محوری ،شرایط راهبردها و شرایط پیامدها ارائه گردید.
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جدول .2مفاهیم(نگارنده)
نرخ بهره وتوانمندی بانکها در
جمع آوری سپرده ها
تخصیص بهینه منابع کسب
وکارهای اجتماعی

درآمدزایی

آگاهی وتخصص کارکنان بانکها

درآمد حاصل از تولید

تکالیف قانونی بانکها ونوع آوری
مالی

ویژگی های بنگاه

فروش و توزیع

سرمایه گذاری و محیط رقابتی
در شبکه بانکی

قوانین سیاسی

زمان و مکان فروش

نوع آوری در ابزارهای مالی

ظرفیت کارآفرینی فردی

تحریم ها

شهرت و اعتبار شرکت

تأمین مالی شخصی صاحب شغل

بستر سازی کسب و کار

کسب و کار پایدار اجتماعی

نیاز بانکها برای جذب سپرده

سرمایه هیئت امنا

کسب و کارِ پایدارِ اجتماعی

پایداری اقتصادی

صندوق ذخیره ارزی

حمایت های عمومی و داوطلبان
انواع تامین مالی

حداکثرسازی منافع

توسعه اقتصادی

اوراق قرضه اسالمی (صکوك)

توجه بانکها به نیاز سنجی
مشتریان

ساز و کارهای اجتماعی ایجاد
ارزش

پایداری اجتماعی

اوراق مشارکت داخل

اوراق مشارکت خارجی

سیستم اجرایی چابک بانکی

پایداری زیست محیطی

تحصیالت

تفکر کارآفرینی

تجربه کارآفرینی

تجربه کاری

پیاده سازی نظام یکپارچه کنترل زمینه سازی تحقق رسالت
اجتماعی ورشد صنعت بانکداری
ونظارت بانکی
جذب سرمایهگذار

حذف سود و درآمد از بخش کمک به انتقال دانش و فن آوری
از خارج از مرزها
فعالیتهای واسط های و داللی

بهبود وضعیت اقتصادی کشور

فروش سهام

کسب و کار اجتماعی(بدون سود
سهام)

تامین مالی جمعی

استقراض خرد

نهادهای غیررسمی در شبکه
بانکی

کاهش هزینه تولید

انگیزه سود

سرمایه گذاری مسئوالنه در
حوزه محیط زیستی

جایگاه تامین مالی در سیاستهای سرمایه گذاری مستقیم جهت
کسب و کارهای پایدار
بانکی

دسترسی به بازار سرمایه گذاری
در کسب و کار اجتماعی

تقویت کارگروهی در شبکه
بانکی

محدودیت های محیطی

رسانه های اجتماعی در طراحی
محصوالت جدید بر توسعه
خدمات بانکی

ایجاد واحد مستقل تامین بانکی
در شبکه بانکی،

افزایش موسسات رتبه بندی

برنامه ریزی پویا

نظارت مستمر گزارش عملکرد

سازماندهی طرحهای توسعه

استفاده از حامی مالی برای طرح
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در کسب وکارهای اجتماعی

وهدایت آنها به شبکه بانکی

های نو

فروش قسمتی از شرکت به
عنوان سهام

تشکیل کنسرسیوم برای طرح
های اقتصادی با فروش سهام

دیدگاه مدیران ارشد بانکی

سهیم کردن افرادی با سرمایه
باال در طرحهای جدید با پذیرش
ریسک

تمایل به ریسک پذیری

جمعگرایی(سیستم اقتصادی
مشترك)

هماهنگی در قوانین موضوعه
تامین مالی در شبکه بانکی

نگاه مستمر به تامین مالی کسب
وکارها

آگاهی کارکنان بانکها به
اطالعات

دستور العمل ها وشیوه تامین
مالی کسب وکارها

توجه به اصول اقتصاد مقاومتی

شرایط سیاسی کشور

موقعیت جغرافیایی بنگاه،

اندازه شرکت

سابقه شرکت

محدودیت بین المللی

عدم امکان انتقال

تحریم فراگیر

محدودیت مالی

تامین مالی جمعی

استقراض خرد

عملکرد محصول

توسعه زیر ساخت های دیجیتال
در صنعت بانکداری

نوسانات بازار

توسعه زیر ساختهای بانکداری
اجتماعی

توسعه فین تک ها در حوزه
اجتماعی توسط صنعت بانکی

دسترسی به امکانات و منابع
تولید

میزان تولیدات

ریسک و بازده

هم سویی قوانین بانکها

قوانین ومقررات

اشتغال

حداکثر سازی سود

بهره وری

ایجادارزش افزوده

اعتماد به رقبا و دیگر کسب و
کارها

ارتباطات اجتماعی

کیفیت خدمات

رضایتمندی عمومی

کارآمدی فردی

توسعه امنیت اطالعات بانکی در
حوزه و اجتماعی

حفظ محیط زیست

کسب وکار اجتماعی (بدون سود
سهام)
ارتقاء
توسعه زیر ساختهای بانکداری
اجتماعی

ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری توسعه اکوسیستم بانکی و مدل
نوع آوری مشارکتی
بین بانکها
بهبودمصرف انرژی

مدیریت ریسک زیست محیطی
پروژه ها

ارتقاء مسولیت اجتماعی شبکه دسترسی آسان متقاضیان جهت گسترش حوزه تخصیص منابع
بانکها
تسهیالت
بانکی

توسعه بازار

عمر شرکت

منافع اقتصادی

رشد اقتصادی

مرحله دوم :كدگذاری محوری
در این مرحله با بهره مندی از مفاهیم که از داده های کدگذاری باز بدست آمده است محقق با مطالعه و بررسی
آنها و توزیع مجدد داده ها به مصاحبه شونده ها از طریق تماس و حضور مستقیم ،داده ها و اطالعات جمع
آوری شده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و با تعدیل و اصالحات و اخذ نظر کارشناسی آنان وشماری از خبرگان
مطلع ،اطالعات درجدول کدگذاری محوری با عنوان مولفه قرار داده شد .مرحله کدگذار محوری اساس آن بر
ارتباطات مقوله ها به زیر مقوله ها است که با شش رویکرد داده بنیاد ارتباط داده می شود.
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 پدیده محوری /هسته :اتفاق یا واقعه ای است که جریان کنش ها و واکنش ها به سوی آن رهنمون
میشوند تا آن را اداره ،کنترل و یا به آن پاسخ دهند .این شرایط اشاره به وقایع اصلی دارد که یک سلسله
کنش ها و واکنش های متقابل برای کنترل یا اداره کردن آن وجود دارد و به آن مربوط می شود .با بررسی
مفاهیم و مقوله های مرتبط با تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری بعنوان پدیده
ی محور شناخته شده است .نتایج نشان داده است که چهار مقوله  ،ظرفیت کارآفرینی فردی،بستر سازی
کسب و کار،کسب و کارِ پایدارِ اجتماعی ،حداکثرسازی منافع بر تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از
طریق صنعت بانکداری تاثیر گذار بوده اند و مرتبط با شرایط محوری قرار داده شده اند.
 شرایط علی :این شرایط باعث ایجادوتوسعه پدیده یامقوله محوری میشوند .منظور به شرایطی اشاره دارد
که تاثیر مهم و اصلی بر تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری دارد که در این
شرایط مورد بررسی واقع می شود .و از نتایج کد گذاری باز و ایجاد مفاهیم مرتبط با تأمین مالی کسب و
کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری سه مقوله های مرتبط با شرایط علی ،درآمدزایی ،تکالیف قانونی
بانکها ونوع آوری مالی ،سرمایه گذاری و محیط رقابتی در شبکه بانکی شناسایی شد.
 شرایط راهبرد/كنشها وتعامالت :رفتار وفعالیتهای هدفداری هستند که درپاسخ به مقوله محوری و متأثر
از شرایط مداخله گر ایجاد میگردند .راهبردها کنش و واکنش های متقابلی هستند که از پدیده محوری
ناشی می شود و هدف آن ارائه راهکارهایی برای مواجهه با پدیده محوری می باشد و پنج مقوله اساز و
کارهای اجتماعی ایجاد ارزش ،سیستم اجرایی چابک بانکی ،پیاده سازی نظام یکپارچه کنترل ونظارت
بانکی ،جذب سرمایهگذار ،فروش سهام بعنوان عناصر تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت
بانکداری در شرایط راهبردی شناخته شدهاند.
 شرایط زمینه ای/حاكم :شرایط خاصی که برراهبردها تاثیر میگذارند .این شرایط اشاره به یک سری
ویژگیهای دارد که به پدیده ای دال لت دارد به عبارت دیگر محل حوادث یا وقایع با پدیده ای در طول یک
بعد است که درآن کنش متقابل برای کنترل اداره و پاسخ به پدیده صورت می گیرد که از نتایج بررسی
مفاهیم تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری چهار مقوله  ،نهادهای غیررسمی در
شبکه بانکی ،جایگاه تامین مالی در سیاستهای بانکی ،محدودیت های محیطی آگاهی وتخصص کارکنان
بانکها مرتبط با شرایط زمینه ای شناخته شدهاند.
 شرایط واسطهای/مداخلهگر :شرایط ساختاری که راهبردها را در درون زمینه خاصی سهولت میبخشند و
یا آنها را محدود و مقید میکنند .بر شرایط اطالق می شود که بر راهبردها تاثیر می گذارند .نتایج نشان می
دهد که سه مقوله ویژگی های بنگاه ،قوانین سیاسی ،تحریم ها بعنوان عوامل مداخله گر در تأمین مالی
کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری تلقی گردید.
 نتایج و پیامدها :برخی مقوله ها بیانگر نتایج و پیامدهایی است که دراثر اتخاذ راهبردها به وجود میآید .
پیامدها ،خروجی های حاصل از بهره مندی از راهبرد ها می باشند  .نتایج بررسی پژوهش نشان دهنده شش
مقوله کسب و کار پایدار اجتماعی ،پایداری اقتصادی ،رشد وتوسعه اقتصادی ،پایداری اجتماعی ،پایداری
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زیست محیطی ،زمینه سازی تحقق رسالت اجتماعی ورشد صنعت بانکداری است که جزء عوامل موثر و
تاثیرگذار در تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری مرتبط با شرایط پیامدی
شناخته شده اند .اشکال زیر ارتباطات مفاهیم و مقوله ها را نشان می دهد.
جدول .3مفاهیم و مقوله ها(نگارنده)
نوع مقوله

شرایط علی

مقوله

مفاهیم

درآمدزایی

درآمد حاصل از تولید ،فروش و توزیع ،توسعه بازار ،زمان و مکان
فروش ،شهرت و اعتبار شرکت

تکالیف قانونی بانکها ونوع آوری مالی

نرخ بهره وتوانمندی بانکها در جمع آوری سپرده ها ،تخصیص بهینه
منابع کسب وکارهای اجتماعی ،نوع آوری در ابزارهای مالی

تأمین مالی شخصی صاحب شغل ،سرمایه هیئت امنا ،حمایت های
سرمایه گذاری و محیط رقابتی در شبکه عمومی و داوطلبان انواع تامین مالی ،اوراق مشارکت داخل ،اوراق
مشارکت خارجی،اوراق قرضه اسالمی (صکوك) ،صندوق ذخیره ارزی
بانکی
،توجه بانکها به نیاز سنجی مشتریان ،نیاز بانکها برای جذب سپرده
ظرفیت کارآفرینی فردی

تحصیالت ،تجربه کاری ،تجربه کارآفرینی ،تفکر کارآفرینی

بستر سازی کسب و کار

بهبود وضعیت اقتصادی کشور ،کمک به انتقال دانش و فن آوری از
خارج از مرزها ،حذف سود و درآمد از بخش فعالی تهای واسط های و
داللی

کسب و کارِ پایدارِ اجتماعی

تامین مالی جمعی ،استقراض خرد ،کسب و کار اجتماعی(بدون سود
سهام)

پدیده محوری

کاهش هزینه تولید ،انگیزه سود

حداکثرسازی منافع

ساز و کارهای اجتماعی ایجاد ارزش

راهبردها(کنش
ها و تعامالت)

سیستم اجرایی چابک بانکی

سرمایه گذاری مستقیم جهت کسب و کارهای پایدار ،دسترسی به بازار
سرمایه گذاری در کسب و کار اجتماعی ،سرمایه گذاری مسئوالنه در
حوزه محیط زیستی ،تقویت کارگروهی در شبکه بانکی ،رسانه های
اجتماعی در طراحی محصوالت جدید بر توسعه خدمات بانکی
ایجاد واحد مستقل تامین بانکی در شبکه بانکی ،برنامه ریزی پویا
،افزایش موسسات رتبه بندی

پیاده سازی نظام یکپارچه کنترل
ونظارت بانکی

نظارت مستمر گزارش عملکرد در کسب وکارهای اجتماعی
،سازماندهی طرحهای توسعه وهدایت آنها به شبکه بانکی

جذب سرمایهگذار

استفاده از حامی مالی برای طرح های نو ،سهیم کردن افرادی با
سرمایه باال در طرحهای جدید با پذیرش ریسک

فروش سهام

فروش قسمتی از شرکت به عنوان سهام ،تشکیل کنسرسیوم برای
طرح های اقتصادی با فروش سهام
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نوع مقوله

مقوله

مفاهیم

نهادهای غیررسمی در شبکه بانکی

تمایل به ریسک پذیری ،جمعگرایی(سیستم اقتصادی مشترك)

دیدگاه مدیران ارشد بانکی ،نگاه مستمر به تامین مالی کسب وکارها
جایگاه تامین مالی در سیاستهای بانکی
،هماهنگی در قوانین موضوعه تامین مالی در شبکه بانکی
عوامل زمینه ای

محدودیت های محیطی

آگاهی وتخصص کارکنان بانکها

عوامل مداخلهگر

ریسک و بازده ،قوانین ومقررات ،هم سویی قوانین بانکها
آگاهی کارکنان بانکها به اطالعات ،دستور العمل ها وشیوه تامین مالی
کسب وکارها

ویژگی های بنگاه
قوانین سیاسی

موقعیت جغرافیایی بنگاه ،عمر شرکت ،سابقه شرکت ،اندازه شرکت
توجه به اصول اقتصاد مقاومتی ،شرایط سیاسی کشور

تحریم ها

محدودیت بین المللی ،محدودیت مالی ،تحریم فراگیر ،عدم امکان
انتقال

پایداری اقتصادی

عملکرد محصول ،میزان تولیدات ،نوسانات بازار ،دسترسی به امکانات و
منابع تولید ،توسعه فین تک ها در حوزه اجتماعی توسط صنعت
بانکی ،توسعه زیر ساختهای بانکداری اجتماعی ،توسعه زیر ساخت
های دیجیتالدر صنعت بانکداری

رشد وتوسعه اقتصادی

پیامدها
پایداری اجتماعی

پایداری زیست محیطی
زمینه سازی تحقق رسالت اجتماعی
ورشد صنعت بانکداری

اشتغال ،ایجادارزش افزوده ،ارتقا ءبهره وری ،حداکثر سازی سود
ومنافع اقتصادی
اعتماد به رقبا و دیگر کسب و کارها ،ارتباطات اجتماعی ،توسعه زیر
ساختهای بانکداری اجتماعی ،توسعه اکوسیستم بانکی و مدل نوع
آوری مشارکتی ،ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری بین بانکها ،توسعه
امنیت اطالعات بانکی در حوزه و اجتماعی .کیفیت خدمات،
رضایتمندی عمومی ،کارآمدی فردی.
بهبودمصرف انرژی،حفظ محیط زیست ،مدیریت ریسک زیست
محیطی پروژه ها
ارتقاء مسولیت اجتماعی شبکه بانکی ،گسترش حوزه تخصیص منابع
بانکها ،دسترسی آسان متقاضیان جهت تسهیالت

مرحله سوم  :كدگذاری انتخابی
در کدگذاری باز مفاهیم شناسایی و در کدگذاری محوری با خالصه کردن مفاهیم مقوله ها استخراج می گردد.
در کدگذاری انتخابی یا مرحله نظریه پردازی ،پدیده محوری به شکلی نظام مند به دیگر مقوله ها ربط داده می
شود و روابط را اثبات پژوهی کرده و مقوله هایی را که نیاز به بهبود و توسعه بیشتری دارند را بهبود می بخشند
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و درنهایت پژوهشگر یک مدل ارائه می دهد در این مرحله محقق از اطالعات مولفه ها ( محورها ) ماخوذه از
جدول کدگذاری محوری و با بررسی آنها و بازخورد توسط کارشناسان مطلع وبعضی از مصاحبه شونده ها (
جزء افراد خبره تلقی می شدند)تعدیل و اصالحات الزم انجام شده است .و با انتخاب ازمقوله ها ومحورهای
منتخب در شرایط محوری مرتبط با تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری  42مقوله
اصلی شناخته شده اند و بعنوان عوامل موثر و تاثیر گذار پژوهش قلمداد گردیده است و جا گذاری در کدگذاری
انتخابی انجام شد ومدل فرضی کیفی پژوهش ایجاد گردید.

شكل .2مدل مفهومی(نگارنده)

 -6نتیجه گیری و بحث
در بیان اهمیت سیاست های مالی و پولی دولت می توان اینطور اظهار کرد که اعمال هر سیاستی توسط دولت
که باعث افزایش توجه سرمایهگذاری ها به بخش های مولد اقتصاد شود ،میتواند بر کاهش بیکاری در کشور موثر
باشد .به عنوان مثال سیاست های انقباضی پولی دولت ،نه تنها سرمایه گذاری های داخلی را با مشکل مواجه
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میسازد ،بلکه می تواند با ایجاد رکود در کشور باعث تشدید بی کاری نیز شود .افزون بر این سیاستهای پولی که
نقدینگی را جذب بخش های مولد اقتصاد می کند تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال در کشور خواهد داشت .به
همین ترتیب بازنگری در سیاست های مالی دولت نیز می تواند بر بی کاری بسیار تاثیر گذار باشد .در شرایط
کنونی ،حتی ممکن است صرف نظر کردن از برخی زیر بناسازی های اقتصادی و روی آوردن به سرمایه گذاری
های زودبازده بیشتر به صالح اقتصاد کشور باشد البته شایان ذکر است که جهت تاثیر مناسب این سرمایه گذاری
ها بر متغیرهای کالن اقتصادی در کشور ،باید قوانینی مناسب و دقیق درنظر گرفته شود .تا جایی که شاید
اهمیت وضع این قوانین توسط دولت و رعایت آنها ،از میزان اعتبار در نظر گرفته شده بیشتر باشد.
در این مقاله با مروری بر رویهها ،نظریهها و الگوهای مفهومی تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی ،عوامل
تأثیرگذار بر بهبود دسترسی کارآفرینان به منابع مالی توضیح داده شد و با ارائه نتایج نظرسنجیهای انجام شده
در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گرفت .تامین مالی مناسب یکی از مشکلترین و پیچیده ترین عناصر در
فرآیند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی را در راه اندازی و توسعه کسب و
کارهای کارآفرینانه بر عهده دارد .مکانیزم هایی مانند نظا رت ،گزینش و ضمانت نامه از جمله مسائلی هستند که
کارآفرینان کوچک همواره با آن مواجه هستند .در تأسیس بنگاه های اجتماعی با عملکرد بیشتر  ،مشکل
دسترسی به سرمایه گذاری ها وجود دارد .سرمایه گذاران اجتماعی در حال تهیه مقادیر فزاینده مالی به بنگاه
های اقتصادی هستند که اهداف اجتماعی و تجاری را با هم ترکیب می کنند  ،اگرچه این شرکت های اجتماعی
هنوز هم بیشتر به دنبال مالیات بانکی هستند  ،پیشنهاد می کند که سرمایه گذاران اجتماعی باید بر شکاف های
بازار تمرکز کنند که به احتمال زیاد برای شرکت های اجتماعی کوچکتر و جوانتر رخ می دهد فقدان سابقه و
وثیقه .بنگاههای اجتماعی روشهای نوآورانه ای برای ترکیب اهداف اجتماعی و تجاری ارائه می دهند و فقط کمی
کمتر از سایر شرکتهای کوچک و متوسط به دنبال سرمایه قابل بازپرداخت هستند ،بطوریکه شرکتهای اجتماعی
جوانتر رشد بیشتری دارند و همچنین از وام گرفتن منصرف می شوند .در جاهایی که وام های بنگاه های
اجتماعی صورت می گیرد  ،تقریباً سه برابر بیشتر از بانک های تجاری است  ،به جای وام دهندگان متخصص
سرمایه گذاری اجتماعی که بدون نیاز به وثیقه احتمال بیشتری برای سرمایه گذاری دارند .بنابراین وام دهندگان
سرمایه گذاری اجتماعی باید پیشنهاد خود را بر روی شکاف های مالی باقی مانده از بانک ها متمرکز کنند  ،به
ویژه در مراحل اولیه توسعه شرکت های اجتماعی  ،به جای اینکه در بازار سهام بانک های تجاری موجود رقابت
کنند .امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها
شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گسترده تری از جامعه را به خود جلب می کند .چگونگی تامین
مالی یکی از موضوع های راهبردی پیش روی کارآفرینان اجتماعی برای راه اندازی و مدیریت کسب وکارهای
اجتماعی است .در این بخش با استفاده از مصاحبه نیمه باز ارائه الگوی پارادایم تأمین مالی کسب و کارهای
اجتماعی از طریق صنعت بانکداری پرداخته شده است 542 .گویه و تعداد  42مقوله اصلی براساس مدل
پارادایمی داده بنیاد شناسایی و در قالب شش بُعد ساختاردهی شده است .درآمدزایی ،تکالیف قانونی بانکها ونوع
آوری مالی ،سرمایه گذاری و محیط رقابتی در شبکه بانکی به عنوان «شرایط علّی» ،ویژگیهای بنگاه ،قوانین
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سیاسی و تحریم ها به عنوان «شرایط مداخله گر» ،نهادهای غیررسمی در شبکه بانکی ،جایگاه تامین مالی در
سیاستهای بانکی ،محدودیتهای محیطی ،آگاهی وتخصص کارکنان بانکها به عنوان «شرایط زمینه ای» ،ساز و
کارهای اجتماعی ایجاد ارزش ،سیستم اجرایی چابک بانکی پیادهسازی نظام یکپارچه کنترل ونظارت بانکی،
جذب سرمایهگذار ،فروش سهام به عنوان «بُعد تعاملی» ،ظرفیت کارآفرینی فردی ،بستر سازی کسب و کار،
کسب و کارِ پایدارِ اجتماعی ،حداکثرسازی منافع به عنوان «پدیده محوری» و پایداری اقتصادی ،رشد وتوسعه
اقتصادی ،پایداری اجتماعی ،پایداری زیست محیطی ،زمینه سازی تحقق رسالت اجتماعی و رشد صنعت
بانکداری «بُعد پیامدی» شناسایی شدهاند .در نهایت بر اساس تحلیل دادههای استخراجشده و استنتاج نتایج
توسط پژوهشگر ،الگوی تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری استخراج شد .نتایج این
پژوهش می تواند به کارآفرینانی که دغدغۀ اجتماعی داشته و قصد راه اندازی کسب وکار اجتماعی دارند کمک
کند تا از انواع مختلف روش های تأمین مالی در راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای اجتماعی استفاده کنند.
عالوه بر آن برای مراکز آموزشی و دانشگا ه هایی که دورة کسب و کارهای اجتماعی برگزار می کنند ،کمک می -
کند تا مخاطبان را با انواع مختلف روش های تأمین مالی آشنا کنند .این پژوهش در کنار قوت ها و یافته های
اصیل و منحصربه فردی که به دست آورد با محدودیت هایی مواجه بوده است که انتظار می رود پژوهشگران
آینده با انجام پژوهش بر این محدودیت ها غلبه کنند .مهم ترین آنها عبارت اند از :نخست ،این تحقیق از دیدگاه
مدیران و صاحبان کسب وکارها و کارآفرینان اجتماعی انجام شده است و مشارکت سایر ذی نفعان این کسب
وکارها اعم از دولت ،افراد خیر و اهدا کنندگان و مشتریان در آن دیده نشده است .از این رو انتظار می رود
تحقیقی با موضوع تأمین مالی ،روی این گروه های مختلف انجام شود .دوم ،تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی می
تواند با توجه به نوع فعالیتی که در حوزه های مختلف درمانی ،آموزشی ،توانمندسازی و فرهنگ سازی دارند،
متفاوت باشد .از این رو پیشنهاد می شود با توجه به نوع فعالیت این کسب وکارها ،شیوة مالی متناسب با آن نیز
شناسایی شود .بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به چرخۀ عمر و فرآیند کارآفرینی اجتماعی هم تحقیقی انجام
شود تا مشخص شود کارآفرینان در مراحل مختلف کسب وکارهای اجتماعی از چه رو شهایی استفاده میکنند.
با توجه به بحران بیکاری در اقتصاد ایران الزم است تا هر چه سریع تر چاره اندیشی مناسبی برای آن صورت
گیرد .ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این فروبستگی اقتصادی ،نیازمند موشکافی های بیشتر و تامل دوباره
در این باره است .بنابراین به طور کلی و بدون توجهی خاص به بنگاه های زودبازده مانند کسب و کارهای
اجتماعی سیاست های زیر جهت مقابله با بحران بیکاری مناسب به نظر می رسند:
 با توجه نیاز شدید اقتصاد کشور به گسترش سرمایه گذاری ،جذب سرمایه گذاریهای خارجی اجتناب
ناپذیر خواهد بود .به همین دلیل باید موانع اقتصادی و سیاسی بر سر راه سرمایه گذاری های خارجی از
میان برداشته شود و راه های عملی برای جذب آنها به همان صورتی که کشورهای دیگر سالهاست از آن
استفاده می کنند ارائه گردد.
 دولت باید با اعمال سیاست های مختلف ،سرمایه های کشور را به قصد انتفاع شخصی سرمایه گذاران به
سوی بخش های مولد صنعت بکشاند.
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 باید از اعمال هر گونه سیاستی که منابع سرمایه ای کشور را متوجه فعالیت های غیر مولد در اقتصاد
می کند ،پرهیز شود و بازارهای رسمی سرمایه(همچون بورس اوراق بهادار) گسترش بیشتری یابند.
 باید دولت با تجدید نظر در سیاست های پولی خود ،به جای کنترل حجم نقدینگی در کشور تالش کند
نقدینگی را به سوی فعالیت های مولد اقتصاد بکشاند و بازارهای پولی کشور را در راه وام دهی بیشتر به
این بخش ها ترغیب نماید.
 باید درباره ساختار سیاست های مالی و بودجه دولت تجدیدنظر شود و تالش گردد تا سرمایه گذاری
های دولت ،بر بخش هایی از اقتصاد متمرکز شود که به سرعت بیشتری به بهره برداری میرسد و
سرمایه کمتری را نیز طلب میکند.
 الزم است که مجموعه سیاستهای طرف عرضه که عرضه اقتصاد کشور را تحریک میکند ،اعمال شود.
نمونه بارز این سیاست ها ،کاهش مالیات و عوارض ،مشکالت پیش روی کسب و کارهای اجتماعی،
مقررات زدایی به نفع فعالیت های تولیدی در کشور و  ...است.
 الزم است دولت با سیاست ها و رفتار خود ،توجه خاصی به کسب و کارهای اجتماعی کشور مبذول کند
و آنچه در توان دارد را برای آسایش آنان در فعالیت های اقتصادی انجام دهد.
درخصوص تامین مالی از طریق بانکها بر پایه واسطهگری بانکها و موسسات مشابه نیز پیشنهادات ذیل میتواند
کمککننده باشد :
 استقالل نظام بانکی از نظام بودجهای کشور یکی از مسائل مهمی است که باید نسبت به آن اهتمام
خاص شود .نظام بودجه ای از طریق تخصیص منابع بانکها به بخش دولتی و غیردولتی و ایجاد تکالیف
بودجه ای برای بانک ها ،همواره باعث ایجاد ناکارایی در ساختار نظام بانکی کشور شده است .در نتیجه،
تالش در جدا کردن نظام بودجه ای از نظام اعتباری و بانکی یکی از راه های اصلی افزایش کارایی نظام
بانکی است.
 ضروری است اقدامات الزم جهت یکدست کردن نرخ تسهیالت پیگیری شود .بدین معنا که فعالیت های
مشابه فارغ از مالحظات اداری بتوانند در شرایط مساوی از تسهیالت استفاده کنند.
 استقالل بانک ها در تعیین نرخ تسهیالت یکی از نکات کلیدی در ارتباط با نظام بانکی است .از نظر
اجرایی دولت می تواند با تعیین سقف و کف نرخ بهره تسهیالت بانک ها را برای رقابت در آن محدوده
آزاد بگذارد .این مهم ،افزون بر آنکه باعث رقابتی شدن نظام بانکی می شود ،سبب ایجاد انگیزه در بانک
ها برای افزایش کارایی خواهد شد.
 ایجاد نظام سنجش اعتبار یکی از مسائلی است که نیاز به توجهی جدی دارد .وجود بانک اطالعاتی قوی
در خصوص اطالعات اعتباری می تواند به عنوان داده های اقتصادی ،برای شبیه سازی رشد اقتصادی به
کار گرفته شود .در تمام کشورهایی که اقدام به استفاده از نظام سنجش اعتبار کردند.
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