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  چکیده

و عوامل مرتبط با آن در  ها زهیانگي انسانی و ها هیسرماي اجتماعی، ها شبکههدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقش 
- یفیازنظر روش ک ،یاکتشاف تیپژوهش ازنظر ماه. این باشد یمي از فرصت توسط کاربران محصول بردار بهرهکشف و 
در بستر کاربران کارآفرین پژوهش  ي. جامعه آمارردیگ یم قرار يکاربرد قاتیهدف در دسته تحق نظر از و نتنوگرافی

استفاده و  يرا برا یداده اندکه محصول تشکیل 1399و بهار  1398زمستان  یاستارتر در بازه زمان کیک یجمع یمال نیتأم
راي گردآوري ي نظري انتخاب شدند. بریگ نمونهي پژوهش با استفاده از ها نمونه. اند خود توسعه داده یمنفعت شخص

مالی جمعی  نیتأمکارآفرین حاضر در بستر  کاربراناز نفر  21ي نیمه ساختاریافته از میان ها مصاحبهو  از مشاهدات ها داده
 هیسرمامرتبط با انگیزه، شبکه اجتماعی  مؤلفه 14به شناسایی  ها دادهکیک استارتر استفاده شده است. تحلیل و کدگذاري 

از اشتیاق ابداعی، اشتیاق اجتماعی،  اند عبارت ها مؤلفهنقش دارند. این  کاربراناقدام کارآفرینانه انسانی انجامید که در 
ي کارآفرینانه، عدم رضایت از خودکارآمدي محصول، انگیزه شناختگی، استقالل کاري، ریگ بهرهانگیزه مالی، انگیزه 

ناشی از تحصیالت، دانش نسبت به مشکالت محصول، ي کارآفرینی والدین، دانش  ي استفاده، تجربه هتجربمحصول، 
  کاربران شبکه اجتماعی، مشتریان، دوستان صمیمی و خانواده.
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  مقدمه
هسـتند   دیـ جد يهـا  يمحصـوالت و نـوآور   يخـالق بـرا   يهـا  دهیـ از ا یمنبع مهمـ کاربران 

)Schiavone, 2020; De Jong et al., 2015.( 1وان هیپیل زعم به )بسیاري از کاربران براي 2019 (
بعضی کاربران از نوآوري تنها براي خـود   دهند یمرفع نیازهاي فردي خود محصولی را توسعه 

 منـدان  عالقـه : به دهند یم 2ي متعدد در بازار رواج و انتشارها روشاغلب به ، اما کنند یماستفاده 
رواج  در بـازار عرضه و توسط آنهـا   دکنندگانیتول، به گذارند یمرایگان به اشتراك  صورت به
 4نیکـارآفر  کـاربر و بـه   وکـار کـرده   کسـب ي انـداز  راهخود اقدام بـه  3نوآور کاربر او ی ابدی یم
)Shah & Tripsas, 2020(  از انجام این پژوهش، تبیین و شناسـایی اقـدام    هدف .گردد یمتبدیل

  ).De Jong et al., 2015; Brem et al., 2019( باشد یمکارآفرینانه توسط کاربران نوآور 
 بـا  سـه یمقا ،)Agarwal & Shah, 2014( یشـناخت  یتـ یجمع فیتوصـ  بـه  پیشـین  قاتیتحق در

 Shah( نیکاربران کـارآفر  يبند ) و طبقهShah & Tripsas, 2007( کیکالس ینیکارآفر ندیفرا

& Tripsas, 2020 (فـرد   یاجتماع و يفرد عوامل ریدر حوزه تأث قاتیتحق اما. است داشته توجه
تنهـا ابعـاد    زیـ ن قـات یتعداد کـم تحق  نیهم. اندك می باشد نانهیکارآفر يهافرصت صیتشخ بر

زه یـ انگدارند که یان می) که ب2007پساس (یاند از جمله مطالعه شاه وتر داشته توجه را يمحدود
که  5)2019برم و همکاران ( یاباشدو  ین میکاربران کارآفر يها زهیاز انگ یکیتنها  یمنفعت مال

 انـدك ن تعـداد  یمطـرح کردنـد. همچنـ    نانـه یاقـدام کارآفر  يبرا یرا مانع یشبکه اجتماع فقدان
 دانـش  و) Shah &Tripsas,2020تجربه اسـتفاده از محصـول (   مؤثر عوامل ییساشنابه  قاتیتحق

توجـه   )Chandra & Leenders, 2012, de Jong et al., 2018( محصـول  مشـکالت  بـه  نسـبت 
 کـاربران ) 1( کـه  شـود  یمطـرح مـ   گونـه  نیـ ا قیـ تحق یراسـتا، سـؤاالت اصـل    نیـ اند. در ا داشته

 يبـرا  یو انسان یاجتماع يها هیچه سرمااز) 2دارند؟ و ( يا نانهیکارآفر يها زهیچه انگ آفرینکار

                                                        
1 Von Hippel 
2 Diffusion  
3 User Innovator 
4 User Entrepreneur 
5 Brem et al. 
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هـدف   شـده  ییشناسا یپژوهش شکاف نظرگرفتن در بابرخوردارند؟  نانهینوع اقدام کارآفر نیا
عوامل مرتبط با آنها  و یانسان ،یاجتماع يها هیسرما ها، زهیانگ نقش ییاز پژوهش حاضر شناسا

 باشد.  یم یاستفاده از روش نتنوگراف بابر رکا نانهیبر اقدام کارآفر

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق

 فرصت -فرد پیوند نظریهکارآفرینی از نگاه 
 بررسـی  بـه  این نظریههاست.  فرصت -نیفرد کارآفر وندیپ ینی) کارآفر2003( 1نیزعم ش به

فـرد فرصـت، هرچنـد از     ونـد یپ هیـ پرداختـه اسـت. نظر   انـه نیکارآفرر اقـدام  ب موثر يعوامل فرد
اقدام که ي این نظریه آن است ها نقصیکی از اما  کند یو فرصت صحبت م نیکارآفري همزاد

کشــف و  منجــر بــهیی تنهــا فــرد بــه زهیــو انگکارآفرینانــه فراینــدي نیســت کــه دانــش، توانــایی 
ــردار بهــره ــران روي   ب ــا دیگ ــل ب ــه در تعام ــردد بلک ــت گ ــي از فرص ــد یم  & Grégoire( ده

Shepherd,2012( ي اجتمـاعی  هـا  شـبکه . در همین راستا، نظریه)(Bartscher et al., 2020   بـراي
  شود.  می بکار گرفتهفرصت -تکمیل نظریه پیوند فرد

  نیکارآفر کاربران
 آنها .را معرفی کردند محور-رکارب ینیکارآفر دهیپدبراي اولین بار  )2007(پساسیو تر شاه

را مبناي تمایز اصـلی فراینـد    3"ابداع جمعی"و 2"برآیشی"در پژوهش تجربی خود  دو ویژگی 
گیـري ایـده    شـکل  يمعنـا   به "یشیبرآ" یژگیوزعم آنها  . بهاند کارآفرینی کالسیک قرار داده

 .باشد می کارآفرین کاربران استفاده تجربهي و فرد يازهاینبا  یقبل يهادهیا ترکیب از دیجد

  کاربران ینیکارآفربر  رگذاریتاث عوامل
  اشتیاق کارآفرینانه و ابعاد انگیزشی کاربران

کـه از   دانـد  یم يدیاحساسات مثبت شدا ر نانهیکارآفر اقی) اشت2017( همکاران و کاردون

                                                        
1 Shane 
2 Emergent 
3 Collective 
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کـاربران  . شـود  یمـ  ختـه یبرانگ نیکـارآفر  يفرد تیمرتبط با هو يهاتیمشارکت در فعال قیطر
 Stock etاسـت (  اقیاشـت  فیـ تعر يدر راستاهستندکه  يدیشد جانیعالقه وه يدارا کارآفرین

al, 2015(. 1يگر نییتع خود هینظر از ،از سوي دیگر )Ryan & Deci, 2017 استفاده شده اسـت ( 
 عوامـل  بـا  کـاربران  یرونـ یب زشیـ انگ در. بیـان مـی گـردد    یرونیو ب یدرون زشیدو نوع انگ که

 تیـ فعال انجـام  يبـرا  کـاربران  یذاتـ  عالقـه  بـه  یدرون يهازشیانگشوند و یم ختهیبرانگ یرونیب
 ,Shah & Tripsas( یمـال  منفعـت  ماننـد  یرونـ یب هـاي  انگیزه به نی. کاربران کارآفردارد داللت

 یمتکـ  )Hamdi-Kidar & Vellera, 2018( ابداع به اقیاشت مانندخود  یدرون هاي هزیوانگ) 2007
 یاصـل  سـوال شـد،   ییکـه شناسـا   یو شـکاف پژوهشـ   شد انیکه ب چهبا توجه به تمام آن .هستند

 ؟دارند يانانهیکارآفر يهازهیکاربرمحور چه انگ نانیشود که کارآفر یمطرح م نگونهیا
   سرمایه اجتماعی وکاربران

شکل  یشبکه اجتماعهاي اجتماعی بین اعضاي وندیپ که دریی ها ارزشسرمایه اجتماعی به 
سـرمایه اجتمـاعی بـه دوگـروه پیونـدهاي       ).Bartscher et al., 2020( گـردد  گیرد تعریف می می

شـودکه بـه صـورت     شوند. پیوندهاي ضـعیف، بـین افـرادي ایجـاد مـی      تقسیم می فقوي وضعی
شودکه روابط  باشند. در مقابل، پیوندهاي قوي بین افرادي ایجاد می غیرمنظم با هم در تماس می

ین از پیوندهاي قوي (سرمایه کاربران کارآفر ).Ceci et al., 2019(صمیمی بین آنها وجود دارد 
گیرنـد و پیونـدهاي    اجتماعی پیوندي) در جستجوي مشاوره و بهبود مسـتمر نـوآوري بهـره مـی    

 یاصـل  سوال، در نتیجه آورد. اي ازاطالعات مانند ترجیحات مشتریان فراهم می ضعیف مجموعه
نـوع   نیـ ا يبـرا  یاجتماع يها هیکاربر محور از چه سرما نانیکارافرشود که  یمطرح م گونهنیا

  برخوردارند؟ نانهیاقدام کارآفر
  سرمایه انسانی و کاربران

 يهـا  ییتوانـا  شیمنجـر بـه افـزا    فـرد  و دانـش  ییتوسعه توانا که دارد یمبیان  یانسان هیسرما
در  یانسـان  هیسـرما ). Polyhart et al., 2014( گـردد  یمـ  ینیفرصت کارآفر کشف يبرا یشناخت

تجربـه    ،يشـامل تجربـه کـار    نیشی. تجربه پشود یم یبررس نیشیو تجربه پ نیشیدو بعد دانش پ

                                                        
1 Self-determination 
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 ).Shane, 2003و ابزارهـاي دیگـر اسـت (    تجربـه  ،تحصیالتشامل  نیشیدانش پ و وکار کسب

کـاربرمحور  ي نـوآور  پدیـده  ی درانسـان  هیسـرما  يتئـور  تـاثیر  بـر  متعددي درگذشـته  قاتیتحق
)Stock et al., 2015, Baldwin and von Hippel, 2011 مطالعـه  کـه  یدرحـال گرفتـه   ت) صـور 

، سـؤال  .در نتیجـه است پرداخته محور–کارآفرینی کاربر دهیپد رب یانسان هیسرما ریتأثی بر اندک
نـوع اقـدام    نیـ ا يبـرا  ینسـان ا يهـا  هیاز چـه سـرما   کـاربران کـه   شـود  یمطرح م گونه نیا یاصل

 برخوردارند؟ نانهیکارآفر

  کیک استارتر :معرفی مورد مطالعه
 هسـتند استارتر  کیک یجمع یمال نیتأم بستردر کاربران کارآفرین پژوهش  يجامعه آمار

Langeley et al., 2020).( با  یکسب منابع مال يبرا نیروش نو کی یجمع یمال نیتأم يبسترها
 یمـال  يدر بازارهـا  يا کننـدگان حرفـه   مشـارکت  يجا به يانبوه از افراد عاد تیاستفاده از جمع

 کیک یجمع یمال نیتام ). مکان انجام پژوهش حاضر بستر1399 همکاران، و ساز تی(چ است
 کـاربران  يدر جستجو که است علت نیبد استارتر کیک يآمارجامعه  انتخاب. ،استارتر است

 در فعـال  يبسـترها در  ،داشـته باشـد   یی) همسـو 2020( پساسیشاه و تر فیتعربا  که ینیکارآفر
  .دینگرد مشاهده مطالعه يبرا يمورد 3رانتیو خ 2مای،ز1استارتر کیمانند ن رانیا

  یناسش روش
که درصـدد  هدد یاي را مورد توجه قرار م مسئله رایز یاکتشاف تیماه نظر از پژوهش حاضر

در  و از نظـر هـدف   4نتنوگرافی -، از نظر روش کیفیمیهست آني ریگ شکل يها نهیزم ییشناسا
 یگرافونتنـ کنـد کـه    ) مطـرح مـی  2015( 5گیرد. کوزینتس می قرار کاربردي دسته پژوهش هاي

نگاري برپایه اینترنت است و بـراي بررسـی تعـامالت بـین کـاربران در       ومردم یفیروش ک کی
هـاي تحقیـق کیفـی دیگـر      هـاي روش  یک شبکه اجتماعی آنالین بکار رفته و براي حل کاستی

                                                        
1 Nickstarter 
2 Zeema 
3 Keiranet 
4 Netnography 
5 Kozinets 
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  باشد. بسیار مفید می
) 2011( 1گانه نتنوگرافی برگرفته از بیلگـرام و همکـاران   هپژوهش حاضر بر اساس مراحل س

عوامـل   بـراي شناسـایی   قیتحق مبانی نظري يراستا در یسواالتگرفت که اوالً؛ به تدوین  انجام
وسپس انتخاب جامعـه آمـاري (شـبکه اجتمـاعی)     کاربرمحور پرداخته  ینیکارآفرتاثیرگذار بر 

اقـدام   يبـرا  کـاربر کـارآفرین   زهیـ ) انگ1( :ماننـد  یسـواالت مناسب بـراي گـردآوري اطالعـات    
) 3( ؟باشـد  یه مـ محورچکاربر  نیکارآفر و دانش تجربه ي،کار نهیشی) پ2( ؟ستیچ کارآفرینانه

 جامعـه کند؟  کاربران کارآفرین از چه سرمایه اجتماعی براي اقدام کارآفرینانه خود استفاده می
در قلمـرو  بوده  2استارتر کیک یجمعی مال نیتام بستردر  مورد مطالعه تحقیق شامل کارآفرینان

. )2009هزار پروژه نوآورانه از سال  535(تعداد  داده  است یلتشک 99و بهار  98زمستان  یزمان
اوالً؛  در انتخاب کاربران کارآفرین با مراجعه به صفحه شخصی آنها بـر اسـاس دومعیـار اینکـه    

ص نوآورکـاربر  یخود توسعه داده است (تشـخ  یاستفاده شخص يرا برا يدیکاربر محصول جد
انجـام داده اسـت    جمعـی  مالی تامینمحصول در بستر  سازيتجاري يبرا یمحور) و دوماً تالش

   ن) اقدام صورت گرفت.یکاربر کارآفر یص(تشخ
از  از طریـق بررسـی اینترنـت    بـدون مداخلـه   غیرمستقیمبامشاهدات ها  دوماً؛ گردآوري داده

صـفحه  ، دئویـ ون کـاربرا  هـاي اجتمـاعی   شـبکه  ،روزنامه ت،یسا شامل وب کاربران يگفتگوها
بـه   اسکایپ طریقاز  ساختاریافته نیمه هايمصاحبه بستر تامین مالی جمعی و  ی کاربر درشخص
پـژوهش بــا اســتفاده ازروش   يهــا نمونـه . انجــام گرفــت کـارآفرین بـا کــاربران   انگلیســیزبـان  
 یـد گرد یـان پـژوهش کـه در بـاال ب    يارهایاساس مع افراد بر د کهانتخاب شدن ينظر يریگ نمونه

 انجــام اطالعـات  نیـ ا لیـ تحل افـراد  از اطالعـات  يآور همزمـان بـا جمـع    گردنـد و  یانتخـاب مـ  
به اشباع نظري که بعد از  دنیرس و دیحجم نمونه عدم ظهور اطالعات جد نییتع اریمع. ردیگ یم

 دایـ ادامـه پ  21کـه تـا مـورد     دیـ هاي جد نمونه اضافه کردن نیمحقق شد. همچن 19مورد مطالعه 
 .نداشتبه همراه  ديیجد ییکرد بار معنا

                                                        
1 Bilgram,Bartl & Biel 
2 Kickstarter 
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  توصیف نمونه هاي پژوهش. 1جدول 
  آوري داده جمع  کشور  شرح محصول تولیدي  مورد مطالعه صنعت

آرایشی و 
  بهداشتی

Mercurial مصاحبه  کایآمر یاهیمحصوالت پوست گ  
LADIÔNE مشاهدات  کایآمر کیمحصوالت مراقبت از پوست ارگان  
Soap butler مشاهدات  کانادا بازیافت صابون از ضایعات باقی مانده  

  مشاهدات  کایآمر هیپا علوم يریادگی به دختران قیتشو يبرا يبرند Annie  پوشاك

  لوازم پزشکی

Ostom-i Alert مشاهدات  سیانگل هشداردهنده بیمار براي کیسه استومی  
Headwrap مشاهدات  کایآمر گرنیم مارانیکمک به ب يهدرپ برا  

Cat Bird Baby مصاحبه  کایآمر نوزاد حمل کننده لیوسا  
Angel Guard مشاهدات  کایآمر یمنیا کمربند ضامن يرو بر یکیمحافظ پالست  

Upsea مشاهدات  کایآمر یحرکت اختالالت دچار که یکودکانبراي  یحرکت لهیوس  
Zakeez مشاهدات  کایآمر بالش براي نوزادان نارس  

Safewander  مشاهدات  کایآمر براي کنترل بیماردستگاه ارسال کننده هشدار  
Softwheel مشاهدات  کایآمر شوك گرفتن ستمیس داشتن با يلچریو  
Dymedso مشاهدات  کانادا فرکانس تالیجیدستگاه کنترل د  

  مصاحبه  ایاسپان شرکت تولید کننده ساکسیفون الکترونیکی Odisei Music  لوازم موسقی

  مشاهدات  کایآمر دست از استفاده به ازین بدون کودگ ریش شهیش Podee  لوازم نوزاد
Diaper Dude مشاهدات  کایآمر  نوزاد پوشک مردانه فیک  

  مواد غذایی

Hannah مشاهدات  سیانگل قندن و گلوت فاقد کیک  
Snappy Snack مشاهدات  کایآمر ورزشکاران يبرا سالم يها اسنک  

Mositea مشاهدات  کایآمر چایی ساز قابل حمل  
Taimat مشاهدات  ژاپن یخواب یب و استرس ،یکاهش نگران براي يچا  
Queves مصاحبه  کایآمر مرغ تخم دهیسف از تولیدشده پسیچ  

  

 ,Glaser & Starussاي ( زمینهها با کدگذاري باز و محوري نظریه  داده لیتحل و هیتجزوسوماً؛ 

گـردآوري شـده بـا    مـرور چنـدباره متـون    ها انجام گرفت.  ) براي شناسایی مفاهیم و مقوله2017
 از متون و انتخاب ییها ها، انتخاب بخش آنیی با عمق و گستره محتوا توجه به اهداف پژوهش

تـر   هـاي عمـده   در دسـته شده وادغام آنهـا   نیتدو کُدهاي(کُدگذاري باز مرحله اول)، مرور دکُ
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هاي  و ادغام دسته شی(کُدگذاري باز مرحله دوم)، پاال هیاولهاي  مقوله ییاطالعات براي شناسا
  (کُدگذاري محوري).یاصل هاي مقوله ییشناساتر و هاي عمده تردر دسته کوچک

اسـتفاده   )Lincoln & Guba,1994از راهبـرد سـه سوسـازي (    1بـراي افـزایش اعتبـارپژوهش   
شناسـی تحقیـق بیـان گردیـد      :همانطور کـه در روش 2ها گردیدکه شامل اوالً؛ سه سوسازي داده

هاي  سایت شرکت، بستر تامین مالی جمعی و صفحات شبکه از منابع گوناگون مانند وب  ها داده
هاي متعدد  : استفاده از تکنیک3شناختی دوماً؛ سه سوسازي روش آوري گردیدند اجتماعی جمع

بـدون   یرمسـتقیم و مشـاهدات غ  یافتهسـاختار  یمـه مصـاحبه ن هـا کـه شـامل     وري دادهآ براي جمع
را  یکـدیگر شـدند و   یسـه حاصـل از مصـاحبه هـا مقا    يمشاهدات با مقولـه هـا   مصادیقمداخله(

 4سوماً؛ سه سوسازي مکـان .باشد مینشان داده شده است)  2که در جدول شماره  کردند یلتکم
مشـاهده مـی    1آوري گردیـد (درجـدول شـماره     ختلف جمـع ها ازکشورهاي وصنایع م که داده

هـا از یـک محقـق دیگـر بـراي       آوري داده کـه در جمـع   5شود). چهـارم؛ سـه سوسـازي محقـق    
: کـه اشـاره بـه    6ها کمک گرفته شد و در نهایت استفاده از سه سوسازي نظـري  کدگذاري داده

ش از نظریـات متعـدد شـامل    کـه در ایـن پـژوه    هـا دارد  بکارگیري چند نظریه براي تحلیل داده
فرصـت و  -ی، سرمایه انسانی، اشـتیاق کارآفرینانـه، فـرد   شیاتر يمکتب اقتصادگري،  خودتعیین

سه نفر ازاسـتادان دانشـگاه   سرمایه اجتماعی براي مطالعه کارآفرینی کاربرمحور استفاده گردید.
. کردنـد  ییـد و تا یابـزار پـژوهش را بررسـ    ییمحتـوا  یـی روا کارآفرینی،و افراد خبره در حوزه 

همچنین از ضریب توافق کاپا جهت محاسبه روایی مفاهیم استخراج شده استفاده گردید، بـراي  
 در کـه را کسـب نماینـد    60اینکه کدگذاري پایایی کافی داشته باشند الزم است درصد بـاالي  

 .است شده داده نشان 2 شماره جدول

                                                        
1 Trustworthiness 
2 Data Triangulation 
3 Methods Triangulation 
4 Space Triangulation 
5 Researcher Triangulation 
6 Theory Triangulation 
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  ها هافتی
  مورد مطالعههاي  شناختی نمونه الف) توصیف جمعیت

نفر ازآمریکا، دو نفرکانادا و انگلیس و  15باشد که  می زن 10و  مرد 11شامل  قیتحق نمونه
مـورد محصـوالت    6در حـوزه محصـوالت پزشـکی،    مـورد   7یک نفر از ژاپن و اسپانیا اسـت.  

  اند. محصوالت موسیقی فعالیت داشته در حوزهمورد  1مورد محصوالت غذایی و  4کودك، 
  کدگذاري دفرآینب) 

هاي نظـري بـه    چارچوب با بر انطباقمفاهیم شناسایی شده حاصل از تحلیل اطالعات عالوه 
  ید که در ادامه به شرح هریک پرداخته شده است.منجر گردشناسایی مفاهیم جدیدي 

 مقوله ها ومفاهیم استخراج شده ازمشاهدات ومصاحبه ها .2جدول 
 هاي مقوله

  اصلی
هاي فرعی  مقوله
  )میمفاه(

فراوانی 
 درصد  )باز کدهاي نمونهمؤلفه (  ها مقوله

  توافق

انگ
 یزه

  ها

 زهیانگ
 یرونیب

 از يریگ بهره
  محصول

 دیرو تول يهدبند  موقتی بود. یر قرصتأث و کرد یم تمیاذ شهیهم گرنیم.. "  10
  " حمل در هر مکان را دارد  تیو قابل داشته را خی يکردم که  سرد

83  

از  یمنفعت مال
  فروش محصول

افتادم  زیمحصول ن نیآن به فکر کسب درآمد از ا تیمقبول زانیم بعد از... "  15
"  

64  

  61  " میشناخته شو ابتید مارانیکه در انجمن ب دیباعث گرد پسیچ دیتول... "  4  یشناختگ زهیانگ

 اقیاشت
  نانهیکارآفر

 از تیعدم رضا
 دنبال وبهیبردم نم لذت اصال بازار در موجود يا سهیک يچاها از... "  5  محصول

  83  "دم کنم یرا در هرمکان یعیطب يکه بتوانم چا یدستگاه

با    یقیموس لهیوس نیبه نوآموزان ا ی... خوشحالم که توانستم کمک"  6  یاجتماع اقیاشت
  64  "  باشم کردهبدون صدا رو  نیحمل و تمر تیقابل

 يخودکارآمد
 نیوالد از یلیخ به ساده محصول نیا که داشتم نانیاطم ابتدا همان... "  7  نانهیکارآفر

  74  "کند یم کمک گرید

 رفتار و بودم مشغول مختلف محصوالت دیتول به پدرم با یکودک از... "  10  یابداع اقیاشت
  89  " بود آورده بوجود رو مختلف ابداعات زهیانگ من در پدرم

کرده و  رها را مزرعه در کار گرانید توسط تیمقبول کسب  از بعد... "  5  ياستقالل کار
  77  "کردمخود شروع به فروش محصول 

سرما
 هی

انسان
  ی

  نیشیدانش پ

دانش نسبت به 
 یمتوجه نشدن پر شدن و زمان خال یاستوم يها سهیک یاصل مشکل..."  11  مشکالت محصول

  88  "ها است  سهیکردن ک

را در رشته برق انجام دادم   التمیتحص نکهیا به باتوجه یجوان.... در "  10  آکادمیکدانش 
  64 راحت بتوانم تا ساخته را یکیالکترون فرکانس فرستنده دستگاه نیتوانستم ا
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 هاي مقوله
  اصلی

هاي فرعی  مقوله
  )میمفاه(

فراوانی 
 درصد  )باز کدهاي نمونهمؤلفه (  ها مقوله

  توافق
  "بکشم ترنفس

  نیشیتجربه پ

استفاده  يربه جت
  83  "آموخت را ساخت و کار نحوه من به فونیساکس نواختن... "  10  محصول

 ینیکارآفر يتجربه 
 نظر از هم حمل قابل کن دم ییچا نیا ساخت در را من خانواده..."  4  نیوالد

  61  "کردند کمک یمال و ی، تولیدروح

سرما
 هی

اجتماع
  ی

گره 
(اتصاليقو

  )ي

کاربران شبکه 
 نظرات با هوشمند شنیکیاپل نیا ساخت در را من گرید مارانیب... "  5  یاجتماع

  70  "کردند ییراهنما سازندشون

 تا کردند قیتشو رو ما یلیخ اسنک نیا دنید با دوستان بیمارم هیبق..."  7  یمیدوستان صم
  74  ."میکن تالش آنها فروش يبرا

 فیگره ضع
  )يوندی(پ

 در ییابتدا انیمشتر
 یمال نیتام بستر

  یجمع
و رواج  شناخت به قراداشتند استارتر کیک تیسا درکه  یانی... مشتر"  12

  77  .کردند کمک فروش شروع و من نوزاد لوازم فیک

    1گیري از محصول بهره
دسته اول انگیزه هاي بیرونی منفعتی است که کاربر از استفاده محصول براي خود به دست 

در ادامه آمده  Quevesاي از روایت موسسین شرکت  ). نمونهShah & Tripsas, 2020آورد ( می
 است. 

اي به این فکر افتادم که  درست شده با روغن بسیار ترد و شبیه به چیپس است و لحظه مرغ تخم... متوجه شدم که سفیده "
  "زمینی براي چیپس استفاده کرد وجود دارد یبسي جا بهامکان اینکه  احتماالً

  انگیزه شناختگی 
 ,.Brem et alتوسط دیگران ( 2هاي بیرونی کاربران در میل به شناخته شدن دسته دوم انگیزه

داراي میل به شناخته شدن در بـین سـایر     Music Odiseiشرکت مؤسسباشد. رامون  ) می2019
  ساکسیفون نیز بود. نوازان هم

                                                        
1 User-related benefit 
2 Recognition 
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... همیشه به این فکر بودم که اگر یک ساکسیفونی الکتریکی را بسازي که بتونی همه جا حملش کنی چقدر مورد تحسین "
  " گیرم وشناختگی در بین دیگر همنوازان قرار می

    1انگیزه مالی
مطرح گردید دسته سوم انگیزه هـاي بیرونـی   ) 2007همانطور که درمطالعه شاه و تریپساس (

  باشد. روایت مرتبط در ادامه آمده است. منفعت مالی می
با توجه به شرایط بحرانی بازار کار درآمدم درحال کاهش بود به فکر این افتادم که خودم محصولم رو  2015...در سال "

  "روش برسانم تا بتوانم درآمد کمکی داشته باشمبه ف

  عدم رضایت از محصوالت موجود
 ,Füller & Bilgramهاي پژوهش نشان داد که عـدم رضـایت از محصـوالت موجـود (     یافته

) Mercurialحل خود براي محصول گردیده اسـت. امیلـی رایـت (    منجر به جستجوي راه) 2017
 کند. بیان می

کردند، در نتیجه به دنبال تولید  وستی آکنه داروهاي صنعتی موجود در بازار مشکل من رو حل نمی... به علت بیماري پ"
  "محصوالت طبیعی و گیاهی مراقبت از پوست رفتم 

  2اشتیاق ابداعی
 يهـا  به طور فعال به دنبـال فرصـت   )Cardon et al., 2017( دارند يکه تجربه نوآور يافراد

ــجد ــهو دی ــل راه ارائ ــا ح ــجد يه ــرا دی ــاین يب ــد. ازه ــول     دارن ــه پ ــال، در نمون ــوان مث ــه عن ب
  کند. ) بیان میMositeaدیویس(

  "...  عالقه داشتم کاالي جدیدي را تولید کنم که بتوانم در هنگام ورزش و حرکت هم از چاي طبیعی بتوانم استفاده کنم "

  3اشتیاق اجتماعی
 ,de Jong & Flowersران ()، اشتیاق کمک بـه دیگـ  Upseeاز سوي دیگر در نمونه دبی در(

 کند.   بیان می هاي خود براي تولید ) را انگیزه2018

                                                        
1 Economical Motive 
2 Passion in Innovation  
3 Altruism 
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م سپس کرد ینم دایپدر بازار را  یمحصول یول بچشد رفتن را راه لذت  تا مکمک کن معلولم به فرزند مخواست یم... "
  "فرزندان معلولشان منتقل کنندتوانند حس راه رفتن را به  فهمیدم که چه اندازه والدین دیگري با این محصول می

  1استقالل کاري
) و ویژگـی  Shane, 2003در نهایت بعضی از کاربران کارآفرین با میل بـه اسـتقالل شـغلی (   

 Hanna Jamesکننـد. در مـورد مطالعـه     سازي محصول خود می خودکارآمدي شروع به تجاري
  این مولفه بیان شده است.

  "اي خودم کار و درآمد داشته باشم... همیشه به دنبال این بودم که بر"

  2خودکارآمدي کارآفرینانه
) تاثیري مثبت بـر اقـدام   Tang & Baron, 2021اطمینان از توانایی خود و موفقیت نوآوري (

  بیان می کند. Headwrapکارآفرینانه کاربر دارد.  در مورد 
   "کند برند کمک می ..مطمئن بودم که کاله تولیدي نه تنها به من بلکه به تمام افرادي که از میگرن رنج می"

 3ي استفاده از محصول تجربه
 )Shane & Tripsas, 2020توانـایی برآمـده از اسـتفاده محصـول (     کاربران کارآفرین داراي

  کند. میبیان  Softwheelسازي هستند. سازنده ولیچر  براي تجاري
 يریها جلوگ ضربه از ساده دارد که  Airbag ستمیس کی نیماش نیکردم و متوجه شدم که ا یمن با تراکتور کار م ... "

 " .استفاده کردم لچریساخت و و براي دکن یم

  4التیتحص از یناش دانش
 & Hamdi-Kidarتجربه کارآفرینی والدین ( ي اقدام کارفرینانه مانندبرا گریدهاي  توانمندي

Vellera, 2018   و تحصـیالت دانشـگاهی مــرتبط ()Shane, 2003(  روایـت یامیــل  . وجـود دارد
  درادامه آمده است. Zakeezتولیدکننده 

  ."کرد داراي مدرك دکتري مهندسی ارگونومی بودم که مرا براي طراحی و توسعه این محصول پشتیانی می من ... "

                                                        
1 Desire for Independence 
2 Entrepreneurial self-efficacy 
3 Use experience 
4 Educational Knowledge 
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  1ي کارآفرینی والدین تجربه
وکـار شخصـی خـود را داشـتند و تجربیـات       نین والدین نیک تولیدکننده چیپس کسبهمچ

  وکار به آنها کمک کرد. اي شروع کسببر نیوالد
... در ابتدا براي موفقیت این محصول اطمینان نداشتیم ولی تدریجا با دریافت عالقه دیگران به محصول به نیک در کیک "

  ."استارتر کمک کردیم

  2کالت محصولدانش نسبت به مش
دهد، اطالعات کاربر نوآور در مورد نیـاز بـدون پاسـخ     هاي پژوهش نشان می همچنین یافته

)de Jong et al., 2018کند. روایـت بیـان شـده     ها را فراهم می ) براي او ظرفیت شناسایی فرصت
  در این زمینه در ادامه آمده است.

بازکند. به دنبال محصولی بودم ولی هیچی پیدا نکردم در نتیجه خودم ... نگران این موضوع که دخترم کمربند خودش را "
 "طراحی محافظ پالستیکی را شروع کردم

  3کاربران شبکه اجتماعی
توانند پروژه خود را تامین مالی کنند  در بستر تامین مالی جمعی کاربران عالوه بر ارتباط می

)Brem et al., 2019الکتریک بیان می گردد. ). درنمونه تولیدکننده ساکسیفون  
گردیدم و آنها تشویق به فروش این محصول  محصول نیبه ا گرانیمتوجه عالقه د کیک استارتر نیکمپ يبا اجرا ..."

  "در طول این کمپین نظرات خوبی از دیگر نوازندگان براي بهتر کردن ساکسیفون دریافت کردم  .کردند

  4مشتریان در بستر تامین مالی جمعی
سـازي عـدم اطمینـان از وجـود نیـاز بـراي محصـول بـوده اسـت           دالیل عدم تجاريیکی از 

)Baldwin and von Hippel, 2011(هاي ). در نمونه  Cat Bird Baby وAnnie the Brave(   بسـتر
تامین مالی جمعی کیک استارترکمک به انتشار محصول از طریق بازاریـابی کالمـی و کـاهش    

  عدم اطمینان گردید.

                                                        
1 Entrepreneurial Experience 
2 Product Knowledge 
3 User Community 
4 Crowdfunding customers 
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ه سایت کیک استارتر توانستم کمربند حمل بچه خود را توسط مشتریان اولیه محصول به دیگران معرفی کنم و از لیبوس... "
  ."توانم این محصول را بفروشم طریق اسنقبال دیگران مطمئن گردیدم که می

 دوستان صمیمی و خانواده
خلـق نمونـه    ) در تـدوین ایـده و  Hamdi-Kidar & Vellera, 2018درانتها دوستان صـمیمی ( 

  کند. روایت زیر شاهدي بر این یافته است: اولیه محصول کاربر را حمایت می
  ."...دوستانم که خودشون فرزندان معلولی بودند پشنهادات خوبی در طراحیش به من دادند"

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چهارچوب مفهومی پیشنهادي تحقیق .1شکل 
  :است دهیارائه گرد افته هابراساس ی ریدر ز ها چهارچوب پیشنهادي و گزارهمدل 

هاي مـالی انگیـزه اصـلی نباشـد،      ):  اقدام کارآفرینانه کاربرمحور زمانی که منفعت1گزاره (
  بیشتر محتمل هستند.

): دانش آکادمیک مرتبط و تجربه کـارآفرینی والـدین عـالوه بـر تجربـه اسـتفاده       2گزاره (
  گذارد. تاثیر میبرداري توسط کارآفرین کاربرمحور  شخصی در کشف و بهره

): سرمایه اجتماعی کارآفرینانه کاربرمحور باال شدت تشـخیص و بهـره بـرداري از    3گزاره (
  فرصت را بیشتر خواهد کرد.
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  گیري بحث و نتیجه
هـاي بیرونـی، نتـایج مطالعـات گذشـته بـه انگیـزه فـروش و اسـتفاده از           در ارتباط بـا انگیـزه  

هـاي ایـن پـژوهش بـا آنهـا همخـوانی        داشته که یافتهمحصول در اقدام کارآفرینان کاربر اشاره 
). در پژوهش حاضر مشخص شدکه میل به Shah & Tripsas, 2007; Brem et al., 2019دارند (

باشـد.در   اي بیرونی براي اقـدام کارآفرینانـه کـاربران مـی     شناخته شدن توسط دیگران نیز انگیزه
کـه از نزدیـک بـا     هش کـاربران کـارآفرین چـون   اي این پژو ارتباط با اشتیاق ابداعی، طبق یافته

ها را بیشتر دارند. این یافته همسو با نتایج پـژوهش   تشخیص فرصتامکان ها آشنا هستند نارسایی
کنـد افـراد داراي اشـتیاق ابـداعی ، فعاالنـه در       که بیـان مـی   است) 2017( 1کاردون و همکاران

پـژوهش نشـان داد کـه باورهـاي      هـاي جدیـد هسـتند. بـه عـالوه، نتـایج ایـن        جستجوي فرصت
کنـد.   خودکارآمدي به عنوان انگیزه مهمی درفعالیت کارآفرینی کاربران نوآور نقـش ایفـا مـی   

) همخـوانی دارد کـه در تحقیـق خـود نشـان داد کـه       2021(2این یافته با پژوهش تنگ و بـارون 
یـرا احتمـال موفقیـت    افرادي که به توانایی خود اعتقاد دارند،بیشتر به دنبال فرصت هـا هسـتند ز  

خود را بیشتر می بیننـد. یافتـه دیگرحـاکی از نقـش تمایـل در اسـتقالل در فعالیـت کارآفرینانـه         
فرصــت -کـاربران دارد کــه همســو بــا ابعــاد انگیــزه هــاي شناســایی شــده در نظریــه پیونــد فــرد 

 می باشد.درنهایت عدم رضـایت از محصـول موجـود در بازاربـه عنـوان انگیـزه اي       )2003شین(
براي اقدام کارآفرینانه یافت شد که همسـو بـا نتـایج پـژوهش هـاي پیشـین در حـوزه نـوآوري         

  اند. ابداع مطرح کرده ) است که عدم رضایت را دلیلDe Jong et al., 2015کاربرمحور(
در ارتباط با شبکه کاربران مشـخص شـد کـه کـاربران کـارآفرین ازدیگراعضـاي فعـال در        

ي مشــاوره، دریافـت بــازخوردو بهبـود مســتمرنوآوري بهــره   شـبکه اجتمــاعی خـود درجســتجو  
) که ایـن پیونـدهاي اجتمـاعی    2007گیرد. این نتایج همسو با نتایج پژوهش شاه و تریپساس ( می

عنوان یکی از دالیل کشف فرصت توسط کاربر نوآور براي اقدام کارآفرینی مطـرح   قوي را به
اجتماعی بین کارآفرین و مشتریان براساس پیونـد  اند. یافته جدید دیگراین است که پیوند  کرده

                                                        
1 Cardon et al. 
2 Tang & Baron 
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 & McMullen گـردد. (  دهـان محصـول مـی    بـه  باشد و باعث شتاب در انتشـار دهـان   ضعیف می

Shepherd, 2006.( هاي این پژوهش نشان داد که دوستان صمیمی کارآفرین و خانواده در  یافته
کنند. این نتایج همسو بـا   ا ایفا میگري ر سازي نوآوري نقش حمایت و تجاري 1خلق نمونه اولیه

) کــه نقــش حمایــت خــانواده در مراحــل ابتــدایی  2008( 2نتــایج مطالعــات کلیــور و همکــاران
 وکار دیده شده است. کسب

هـاي   ي استفاده از محصول و دانش نسبت به نیاز و تقاضاي مشتریان یافتـه  درارتباط با تجربه
باشـد.   ) مـی 2012( 3) و چانـدرا و لینـدرز  2020( پژوهش همسو با نتایج پژوهش شاه و تریپساس

ي کـارآفرینی   در پژوهش حاضر مشخص گردید دانش دانشـگاهی کـاربران و همچنـین تجربـه    
هـاي   راستا با یافته تواند منجر به اقدام کارآفرینانه توسط کاربر گردد. این موضوع هم والدین می
مل غیر روانشناشی ماننـد آمـوزش و   که در تحقیق خود اثر عوا )2003فرصت شین(-تئوري فرد

  .اند برداري فرصت تایید کرده تجربیات شغلی بر کشف و بهره
هایی در  هاي کاربران کارآفرین تفاوت ازحیث نوع شبکه اجتماعی، سرمایه انسانی و انگیزه

بــین صــنایع مختلــف مشــاهده گردیــد. درصــنعت لــوازم پزشــکی، کــاربران کــارآفرین داراي   
گیري از محصـول و اشـتیاق اجتمـاعی بـراي اقـدام کارآفرینانـه        اق ابداعی، بهرههاي اشتی انگیزه

که عدم رضـایت از محصـول در صـنایع غـذایی و آرایشـی انگیـزه اصـلی         خود هستند در حالی
  باشد..   کاربران کارآفرین می

هاي کیفی حاصل از مشاهده و مصاحبه با کاربران کارآفرین  در این پژوهش، با تحلیل داده
عامل نهایی رسیدیم که برخی از این ها در ادبیـات تحقیـق    14ا روش کدگذاري در نهایت به ب

گذشته هم به عنوان عوامل اقدام کارفرینانه کاربران  مطرح شده بود. در این میـان، بـه عـواملی    
هاي مشخص این پژوهش بود. مشتریان، دوستان صمیمی، خـانواده، اشـتیاق    رسیدیم که از یافته

ی، استقالل کاري، انگیزه شناختگی، عدم رضایت از محصول موجـود، خودکارآمـدي   اجتماع

                                                        
1 Prototype 
2 Klyver et al 
3 Chandra & leenders 
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عنـوان   تر در ادبیات تحقیـق بـه   ي کارآفرینی والدین عواملی بودند که پیش کارآفرینانه و تجربه
 اي نشده بود. طور مشخص اشاره عوامل مؤثر بر اقدام کارآفرینانه کاربران نوآور به آنها به

  هادهاي پژوهشمحدودیت و پیشن
به صورت  نمونه است که 21ما محدود به  يها افتهاولین محدودیت پژوهش این است که ی

هایی با روش کمی به منظـور آزمـون    کیفی انجام گرفته است و الزم است تا در آینده پژوهش
این نتایج انجام شود. دوما، در پژوهش حاضر تمرکز بر محصوالت فیزیکی بـوده اسـت و الزم   

  هایی در حوزه محصوالت دیجیتال و خدماتی انجام شود. است تا پژوهش
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