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چکیده :امروزه اقتصاد اشتراکی یکی از مهمترین حوزههای رو به رشد فناوریهای دیجیتال محسوب میگردد .در
اقتصاد اشتراکی ،از طریق بسترهای نرمافزاری و برنامههای کاربردی موبایل امکان استفاده بهینه از امکانات و منابع
موجود فراهم میگردد .در سالهای اخیر اقتصاد اشتراکی با ایجاد انطباق با نیازهای جامعه رشد و محبوبیت باالیی
پیداکرده و منجر به ایجاد تحولی شگرف در دنیای کسبوکار شده است .نتیجه پژوهش حاضر که در بازه زمانی مرداد
 1395تا  1397انجام پذیرفته ،مدلی است که برای شناسایی پارامترهای مؤثر بر میزان مشارکت مردم جهت استفاده
از برنامههای موبایل کاربرد دارد که بنا بر اطالعات در دسترس پژوهشگر هنوز تحقیقی در این زمینه در داخل کشور
صورت نگرفته است .روششناسی تحقیق کمی از نوع پیمایش است که از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها
استفادهشده است .جامعه آماری متشکل از اقشار مختلف شهر تهران است و از نمونهبرداری خوشهای متشکل از 396
نفر جهت استخراج مفاهیم و سنجههای نظری این پژوهش است .برای تحلیل دادههای گردآوریشده از انواع
آزمونهای آمار استنباطی برای آزمون فرضیههای آماری و نیز آزمونهای آماری ناپارامتریک شامل آزمون فریدمن،
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ،آزمون خی دو آزمون اسپیرمن و آزمون منویتنی استفادهشده است .نتایج پژوهش
نشان میدهد که فاکتورهای انگیزشی چون عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل کاربردی -منطقی و
زیستمحیطی و فاکتورهای بازدارندهای چون عدم اعتماد و عدم تناسب فرهنگی ازجمله فاکتورهای اثرگذار بر میزان
مشارکت در اپلیکیشنهای مبتنی بر مصرف تعاملی هستند.
کلیدواژهها :اپلیکیشنهای مبتنی بر مصرف ،اقتصاد اشتراکی ،برنامههای کاربردی موبایل ،مصرف مشترک.
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مقدمه
اینترنت از زمان آغاز شبکه جهانی وب در سال  1992سیر تکاملی چشمگیری داشته است .این تحوالت
شامل کسبوکارهای اجتماعی ،موبایل ،تجارت الکترونیک میشود .همزمان با ظهور این تحوالت و حرکت
به سمت اقتصاد دیجیتالی ،مدلهای کسبوکار نیز دستخوش تنوع و تغییرات اساسی شد .خدمات
سایتهای شبکههای اجتماعی ( )SNSسبب از بین رفتن واسطهها و هزینههای زائد گردیده و با ایجاد
صرفهجوییهای مناسب توان رقابتی شرکتها را افزایش میدهد .در سالهای اخیر نگرش جامعه نسبت به
مصرف تغییر کرده است و اکنون شاهد دغدغههای فزایندهای حول مسائل اجتماعی و زیستمحیطی و
تأثیرات آنها در جامعه هستیم .نگرانیهای تغییرات آب و هوایی و اشتیاق برای تعامالت اجتماعی در محل
سکونت و مشارکتهای جمعی باعث پدید آمدن مصرف و اقتصاد اشتراکی بهعنوان یک جایگزین جذاب
برای مصرفکنندگان شده است ) .(Möhlmann 2015ازاینرو مفهوم اشتراکگذاری منابع در شبکه
اینترنت بهسرعت در حال تبدیلشدن به یک جریان اصلی و تأثیرگذار در حوزه اقتصاد است .به
اشتراکگذاری منابع و اقتصاد اشتراکی پدیدهای است که قدمت آن بهاندازه عمر بشر است ولی در عصر
اینترنت و فناوری اطالعات ،راههای نوین تعامالت ،معنای جدیدی را پیش روی مخاطبین قرار داده است
) .(Belk 2014برخالف مدل بازار سنتی که بر اساس مالکیت ایجادشده بود ،اساس مدل اقتصاد اشتراکی
بر اساس استفاده و به اشتراکگذاری محصوالت و خدمات در میان دیگران بنانهاده شده است (Hamari,
) .Sjöklint and Ukkonen 2016اقتصاد اشتراکی درواقع یک پدیده فناورانه -اقتصادی نوظهور است که
به وسیله تحوالت در فناوری اطالعات و ارتباطات ،افزایش آگاهی مصرفکننده ،تکثیر جوامع تحت وب و
همچنین تجارت اجتماعی توسعه و گسترشیافته است ( .)Rogers and Botsman 2010یکی از حوزههای
مهم و قابلتوجه درزمینه اقتصاد اشتراکی ،مصرف مشترک (تعاملی) است و در سیستمهای سازمانیافته و
یا شبکههایی که در آن افراد شرکتکننده ،فعالیتهای اشتراکی مانند قرض دادن ،قرض گرفتن ،مبادله
کردن ،اجاره دادن کاالها و یا خدمات را انجام میدهند ،پیادهسازی میشود ) .(Möhlmann 2015در یک
سیستم نظاممند و شبکها ی ،مصرف مشترک با اقتصاد اشتراکی در تعامل است و در آن افراد فعالیتهای
اجاره دادن ،مبادله کاال با کاال ،تجارت ،قرض دادن ،قرض گرفتن و  ...را از طریق اشتراکگذاری اطالعات
انجام میدهند (.)Belk 2014
استفاده از بسترهای 1اقتصاد اشتراکی در سال اخیر رشد چشمگیری داشته است .طبق گزارش
استاتیستا 2تعداد استفادهکنندگان از بسترهای اقتصاد اشتراکی از  44.8میلیون نفر در سال  2016به 73.7
میلیون نفر در سال  2019رسیده است ( .)Statista 2019ازآنجاکه امروزه اقتصاد اشتراکی در بین
مصرفکنندگان بسیار محبوب است ،این امر باعث ایجاد تحولی عظیم در دنیای کسبوکار شده و متخصصان
و شرکتهای دیجیتالی از خدمات و محصوالت مشترک برای صرفهجویی در هزینه ،بهبود چابکی و حضور
در عرصه تکنولوژی بهرهمند میشوند .امروزه بسیاری از کسبوکارهای آنالین بر پایه مدل مصرف مشترک
بناشدهاند .با توجه به نوپا بودن این کسبوکارها و موانع احتمالی پیش روی آن ،الزم است به مقوله عوامل
1.Platform
2.Statista
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تأثیرگذار و بازدارنده مشارکت پرداخته شود .ازآنجاکه اپلیکیشنهای موردبررسی در این تحقیق جز
کسبوکارهای نوپای مطرح در دنیا هستند ،آگاهی از نظرات و عوامل تأثیرگذار در مشارکت و عدم مشارکت
افراد در چنین کسبوکارهایی میتواند شروع خوبی برای راهاندازی یک کسبوکار موفق در ایران باشد .در
همین راستا در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر مشارکت در اپلیکیشنهای مصرف مشترک موردبررسی
قرارگرفته و پسازآن بر اساس نتایج بهدستآمده عوامل مؤثر بر مشارکت ازنقطهنظر کاربران ،اولویتبندی
شده و درنهایت مدل مشارکت در اپلیکیشنهای مصرف مشترک ارائهشده است .نتایج این پژوهش میتواند
به راهاندازی و کاهش شکست کسبوکارهای نوپا در ایران کمک نماید.
در بخش اول مقدمهای بر پژوهش صورت گرفته ارائه گردیده است .در بخش دوم مروری بر ادبیات
موضوع در این حوزه ارائه میگردد .در بخش سوم مدل مفهومی پژوهش شرح داده میشود .در بخش چهارم
روششناسی پژوهش موردبررسی قرار میگیرد .در بخش پنجم یافتههای پژوهش شرح و تفسیر میگردد.
در بخش ششم نتیجهگیری و در بخش انتهایی پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی ارائه میگردد.

مروری بر ادبیات پژوهش
تحوالت سریع فناوری بر حوزههای مختلف اقتصادی بهویژه اصالح روشهای مصرف که در اصطالح اقتصاد
اشتراکی نامیده میشود ،تأثیر داشته است ( .)Basselier, Langenus and Walravens 2018مفهوم
اقتصاد اشتراکی 1با ظهور ساختارهای کسبوکار نوین و با الهام از فناوریهای اجتماعی همراه بوده است
) .(Möhlmann 2015این مفهوم نخستین بار توسط پروفسور الرنس لسینگ در سال  2008مطرح گردید.
در سالهای اخیر ،با ظهور و گسترش فرهنگ به اشتراکگذاری ،افراد کاالی خود را از طریق شبکههای
آنالین در معرض دید سایرین قرار میدهند (.)Bucher, Fieseler and Lutz 2016
بلک 2اقتصاد اشتراکی را هماهنگ سازی و اشتراک در تولید ،توزیع ،تجارت و مصرف محصوالت و
خدمات مختلف بهمنظور دریافت هزینه تعریف مینماید ) .(Belk 2014حماری 3و همکاران اقتصاد اشتراکی
را بهعنوان فعالیتهای نظیر به نظیر 4بهمنظور به دست آوردن ،دادن یا به اشتراکگذاری کاالها و خدمات
از طریق خدمات آنالین اجتماعی تعریف مینمایند ( .)Hamari, Sjöklint and Ukkonen 2016همچنین
کوکاین 5مفهوم اقتصاد اشتراکی را توصیفکننده پلتفرمهای دیجیتالی که مصرفکنندهها را به کاال یا
خدمت موردنیاز از طریق اپلیکیشنهای موبایل یا وبسایتها متصل میکند ،میداند (.)Cockayne 2016
در تعریفی دیگر استال 6و منتل 7اقتصاد اشتراکی را چنین تعریف نمودهاند "اقتصاد اشتراکی مفهومی است
که سبب بهبود فرایندهای جهانیشدن و تخصیص مناسب منابع میگردد" (Szetela and Mentel

)1.Sharing Economy(SE
2.Belk
3.Hamari
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) .2016بهطور سنتی ،اقتصاد اشتراکی جایگزینی برای اقتصاد سودآور سرمایهداری بوده و سبب کاهش
اثرات محدودیتهایی نظیر مالکیت جمعی و مصرف تعاملی که از ویژگیهای اقتصاد سرمایهداری است،
میگردد ) .(Ganapati and G.Reddick 2018اقتصاد اشتراک مدلی جدید در حوزه تجارت الکترونیک
است که سبب رشد خالقیتها و تفکرات نوآورانه میگردد ) .(Chang and Wang 2018این حوزه نوظهور
بر اشتراکگذاری داراییهای استفادهنشده و بهبود کارایی تمرکز دارد (.)Mi and Coffman 2019
اقتصاد اشتراکی در ایران پدیده بکر و نوظهوری بوده و بنا به اطالعات موجود ،تحقیق و پژوهشی جهت
استناد به آنها در دسترس نیست .مهلمن 1در سال  2015در پژوهشی با عنوان «اندازهگیری رضایت و
احتمال استفاده مجدد از اقتصاد اشتراکی« چارچوبی را جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار برای اشتراکگذاری
ارائه نموده است .وی متغیرهای صرفهجویی در هزینه ،آشنایی با اشتراکگذاری ،کیفیت خدمات ،اعتماد و
سودمندی را بر رضایت افراد از به اشتراکگذاری مؤثر میداند .در ضمن تعلق اجتماعی و سودمندی را
2
ازجمله عوامل مؤثر بر احتمال استفاده مجدد از اشتراکگذاری میداند ) .(Möhlmann 2015ریچاردسون
در سال  2015در پژوهشی با دعوت به ساختارشکنی روشهای موجود به ایجاد تنوع در فعالیتهای
اقتصادی از طریق اقتصاد اشتراکی میپردازد .این مقاله ضمن تعریف اقتصاد اشتراکی و سازماندهی مجدد
فعالیتهای اقتصادی موجود ،بر سه فاکتور مؤثر بر اشتراکگذاری نظیر دسترسی ،مشارکت و همچنین
ایجاد فضای فرهنگی و سیاسی مناسب بهمنظور توسعه پلتفرم دیجیتال برای مصرف تعاملی تأکید کرده
است ) .(Richardson 2015حماری و همکاران در سال  2016در مقالهای درباره عوامل مؤثر بر مشارکت
افراد در فعالیتهای مبتنی بر مصرف اشتراکی تحقیق و بررسی انجام دادند .آنها مصرف اشتراکی را در
قالب فعالیتهای نظیر به نظیر شامل مبادله کاال یا خدمت تعریف کردهاند .تصور آنها این بود که مصرف
تعاملی از طریق کاهش هزینههای ارتباطات اقتصادی در جوامع باعث کاهش مشکالت اجتماعی میشود.
نتایج نشان داده است که شرکت کردن در مصرف تعاملی باانگیزههایی مثل پایداری ،لذت بردن از آن
فعالیت و سود اقتصادی در ارتباط است ) .(Hamari, Sjöklint and Ukkonen 2016در سال 2016
قابلیت اعتماد و اعتبار یکی از پلتفرمهای بازار اشتراکی توسط ارت 3و همکاران از طریق بررسی پروفایل
آنها موردمطالعه قرار گرفت .در این تحقیق پس از بررسی تأثیر عکسهای میزبانان در انتخاب آنها توسط
مشتریان و اجارهکنندگان چنین نتیجهگیری شد که اثر انتخاب عکس پروفایل میزبانان بهاندازه رتبه و
اعتبار مندرج در سایت در جلب نظر و اعتماد مشتریان اثرگذار است .ویژگیهای میزبان به دو بخش بصری
(عکس) و غیر بصری (اعتبار) تقسیم میشود .جذابیت و قابلاعتماد بودن ازجمله عواملی هستند که از
عکس برداشت میشوند و با تصمیم مهمان رابطه مستقیم دارند ).(Ert, Fleischer and Magen 2016
هیلیقن 4در سال  2016در مقالهای با عنوان «بهسوی یک شبکه هوشمند برای تطبیق پیشنهاد و تقاضا؛ از
اقتصاد اشتراکی تا مغز جهانی» نقش هوش جهانی در اقتصاد اشتراکی را با ترکیب هوش توزیعی و شبکههای
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پیشنهاددهنده آنالیز میکند و سیستمی را پیشنهاد میدهد که در آن یک شبکه پیشنهاددهنده ،معماری
سیستمهای اقتصادی آینده را تغییر دهد ) .(Heylighen 2017بنویت 1و همکاران در سال  2017در
پژوهشی دیگر با عنوان «چارچوبی سهگانه برای مصرف مشترک »2انگیزهها ،فعالیتها ،منابع و قابلیتهای
فعاالن در پلتفرمهای مصرف مشترک تشریح مینماید .در این مقاله سه جنبه فعال در پلتفرمهای مصرف
تعاملی یعنی ارائهکننده پلتفرم ،ارائهدهنده خدمات و مشتری را توصیف میکنند و سه عامل انگیزهها،
فعالیتها و منابع و قابلیتها را در مصرف مشترک دخیل میدانند ) .(Benoita, et al. 2017آکویر 3و
همکارانش در سال  2017در پژوهشی تحت عنوان «وعدهها و پارادوکسهای اقتصاد به اشتراکگذاری :یک
چارچوب سازماندهی» طبیعت دوگانه و متضاد اقتصاد اشتراکی را موردبررسی قراردادند .در این مقاله
اقتصاد دسترسی ،اقتصاد پلتفرم و اقتصاد مبتنی بر جامعه را بهعنوان پایههای اقتصاد اشتراکی معرفی
نمودهاند ).(Acquiera, Daudigeosb and Pinksec 2017
بارنز 4و ماتاسون 5در سال  2017به بررسی انگیزههای افراد برای مشارکت در اقتصاد اشتراکی و توسعه
یک مدل نظری در این راستا میپردازند .هدف این پژوهش ،توسعه یک مدل نظری جامع بهمنظور یافتن
دستاوردهای مصرفکنندگان برای شرکت در مصرف اشتراکی است .درنهایت انگیزههای اقتصادی،
زیستمحیطی و اجتماعی در این مشارکتها دخیل بودهاند ) .(Barnes and Mattsson 2017در پژوهشی
دیگر بوکر 6و میلن 7در سال  2017عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در زمینههای مختلف اقتصاد اشتراکی را
بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان میدهند انگیزه به اشتراکگذاری غذا در ارائهدهندگان و
مصرفکنندگان عمدتاً اجتماعی است .درزمینه به اشتراکگذاری مسکن ،انگیزه افراد (کاربر و ارائهدهنده
خدمت) عمدتاً اقتصادی است .ولی درزمینه به اشتراکگذاری ابزار ،انگیزه ارائهدهنده عمدتاً کمک به پایداری
محیطزیست و انگیزه مصرفکننده منفعت مالی است .تفاوتهای قابلتوجه در انگیزههای اشتراکگذاری
بین بخشهای مختلف اقتصاد اشتراکی دیده میشود؛ اما تفاوت انگیزههای به اشتراکگذاری در بین
گروههای مختلف اجتماعی-دموگرافیک کمتر وجود دارد .گروههای جوان و کمدرآمد ،ازلحاظ اقتصادی،
انگیزه بیشتری برای استفاده و ارائه داراییهای مشترک دارند؛ گروههای دارای درآمد باال ،تحصیالت عالیه
و جوان ،انگیزههای اجتماعی کمتری دارند و زنان بیشتر انگیزه زیستمحیطی دارند .سرانجام ،بررسیها
نشان میدهد که انگیزه اقتصادی کاربران نسبت به ارائهدهندگان کاالها بیشتر و قویتر است (Böckera
) .and Meelenb 2017میالنو 8و مس 9در سال  2017به شناسایی انگیزههای فردی برای شرکت در
خدمات اشتراکی ناملموس (تجربیات و ارتباطات) پرداختهاند .این پژوهش انگیزههای افراد را به دودسته

1.Benoita
2.Collaborative Consumption
3.Acquiera
4.Barnes
5.Mattsson
6.Böckera
7.Meelenb
8.Milanova
9.Maas

215

مدلسازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه های  / ...گلشنی ،خدیور و عباسی

منافع مالی و ارزشهای اجتماعی و نمادین تقسیم مینماید .ارزیابی اقتصادی باندهای اجتماعی و فرصتهای
صرفهجویی در هزینه از زیرشاخههای دسته اول هستند .رفتار منصفانه و سازگار ،مسئولیتپذیری ،تعیین
سرنوشت ،نیاز به حریم خصوصی ،ممانعت از تعارض و حس تعلق در دسته دوم از انگیزهها قرار دارند
) .(Milanova and Maas 2017گودلنیک 1در سال به بررسی میزان تعامل و پذیرش افراد  15تا  37ساله
نسبت به اقتصاد اشتراکی میپردازد .بعد از پیادهسازی پروژهای بهمنظور بررسی میزان مشارکت افراد در
مصرف تعاملی و اقتصاد اشتراکی ،تغییر در طرز تفکر و نگرش آنها نسبت به مالکیت کاالها یا خدمات و
خرید بیشازحد محصوالت صورت گرفت .افراد به این نتیجه رسیدند که دسترسی به کاال یا خدمت
ارزشمندتر از مالکیت آنهاست و مصرف بیشازحد ،اثرات مخرب اجتماعی و محیطی زیادی در پی دارد
).(Godelnik 2017

مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش در خصوص بررسی عوامل مشارکت در اپلیکیشنهای اقتصاد اشتراکی و
مصرف مشترک ،مدل مفهومی پژوهش ارائه گردیده است .مدل مفهومی حاضر ،مشتمل بر شش دسته
متغیر است .دسته اول انگیزشهای روانشناختی به اشتراکگذاری که شامل میل درونی به اشتراکگذاری
و لذت بردن از کمک به دیگران و همچنین نگرشها نسبت به داشتن مالکیت فردی نسبت به داراییها
است .دسته دوم انگیزشهای اقتصادی که شامل صرفهجویی در هزینهها ،کسب درآمد و کیفیت کار است.
دسته سوم انگیزشهای اجتماعی که شامل تجربیات موفق دیگران ،لذت ،نوعدوستی است .دسته چهارم
انگیزشهای منطقی ،آسودگی در دسترسی و صرفهجویی در زمان و تنوع باالی کاال است .بهروز بودن و
استفاده از خدمات مدرن موجود در جامعه است .دسته پنجم ،انگیزشهای زیستمحیطی که شامل استفاده
صحیح از ظرفیت منابع و کاهش آسیبرسانی به منابع طبیعی است .دسته آخر ،عوامل بازدارنده مشارکت،
شامل عدم اعتماد به اپلیکیشنهای مصرف مشترک ،عدم تناسب آنها بافرهنگ جامعه و نبود اطالعات
کافی در این زمینه است .در جدول یک متغیرهای مؤثر بر مشارکت افراد در پلتفرمهای مبتنی بر اقتصاد
اشتراکی ارائهشده است.
جدول -1متغیرهای بر مشارکت افراد در پلتفرمهای مبتنی بر اقتصاد اشتراکی
نوع عامل

عامل

فاکتورهای
انگیزشی
2
بیرونی

منافع اقتصادی

متغیرها
▪ صررفهجویی در هزینهها
(پسانداز کردن)
▪ کیفیت
▪ کسب درآمد

منابع
(Benoita, et al. 2017), (Möhlmann
2015) ( Hamari, Sjöklint and
Ukkonen 2016), (Owyang, Samuel
and Grenville 2014), (Richardson
)2015) (Benoita, et al. 2017

1.Godelnik
2.Extrinsic Motivational Factors
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نوع عامل

عامل
عملی  /منطقی

فاکتورهای
انگیزشی
2
درونی

عوامل
بازدارنده
مشارکت

1

اجتماعی /
3
احساسی

متغیرها

منابع

آسرودگی در دسرترسری و
صرفهجویی در زمان

(Owyang, Samuel and Grenville
2014), (Möhlmann 2015), (Milanova
)and Maas 2017
(Owyang, Samuel and Grenville
2014), (Lindenberg 2001), (Hamari,
Sjöklint and Ukkonen 2016),
(Möhlmann 2015), (Benoita, et al.
2017), (Godelnik 2017), (Van de
)Glind 2013), (Lawson 2010
(Möhlmann 2015), (Hamari, Sjöklint
and Ukkonen 2016), (Benoita, et al.
2017), (Barnes and Mattsson 2017),
)(Van de Glind 2013), (Lawson 2010

▪ پیشررنهادها و تجربیات
موفق دیگران
▪ لذت
▪ نوعدوستی

زیستمحیطی /
4
ایدئولوژیکی

دغدغههای محیطی

روانشناختی

عوامل روانشناختی

عدم وجود
اعتماد

متغیر وابسته

محققین

▪ عدم وجود اعتماد
▪ عدم تطابق فرهنگی
▪ عرردم وجرود اطرالعررات
کافی

(Möhlmann 2015), (Hamari, Sjöklint
and Ukkonen 2016), (Ert, Fleischer
)and Magen 2016

مشرررررررارکررررت در
اپلیکیشرررنهای اقتصررراد
اشرررترراکری و مصررررف
مشترک

(Möhlmann 2015), (Hamari, Sjöklint
)and Ukkonen 2016

مدل مفهومی پژوهش و فرضیههای آن در ذیل ارائهشده است.
فرضیه  :1بین عوامل روانشناختی (میل به اشتراکگذاری) و میزان مشارکت در اپلیکیشنهای مصرف
مشترک رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2بین عوامل اقتصادی (پسانداز و صرفهجویی ،کسب درآمد ،کیفیت باالتر) و میزان مشارکت
در اپلیکیشنهای مصرف مشترک رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :3بین عوامل کاربردی -منطقی (تنوع خدمات و کاالها ،دسترسی آسان و صرفهجویی در زمان)
و میزان مشارکت در اپلیکیشنهای مصرف مشترک رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :4بین عوامل اجتماعی (بهروز بودن ،پیشنهادهای موفق دیگران ،نوعدوستی و لذت) و میزان
مشارکت در اپلیکیشنهای مصرف مشترک رابطه معناداری وجود دارد.

1.Practical/Rational
2.Intrinsic Motivational Factors
3.Social/Emotional
4.Ecological/Ideological
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فرضیه  :5بین عوامل زیستمحیطی (استفاده از تمامی ظرفیت منابع موجود و کاهش آسیبرسانی به
منابع طبیعی) و میزان مشارکت در اپلیکیشنهای مصرف مشترک رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :6بین عدم وجود اعتماد به اپلیکیشنهای مصرف مشترک و میزان مشارکت در آها رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه  :7بین عدم تناسب اپلیکیشنهای مصرف مشترک بافرهنگ جامعه و میزان مشارکت در آنها
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :8بین عدم وجود اطالعات و آگاهی کافی در زمینه کارکرد اپلیکیشنهای مصرف مشترک و
میزان مشارکت در آنها رابطه معناداری وجود دارد.

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روش انجام این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی-توسعهای محسوب میشود و بر مبنای داده ازنظر
روششناسی از نوع کمی است .ترتیب استراتژی کلی تحقیق بر بهکارگیری رویکرد کمی استوار است
(ساروخانی  .)1381ازآنجاکه هدف از این پژوهش ارائه مدل مشارکت در اپلیکیشنهای اقتصاد اشتراکی و
مصرف مشترک است ،روش تحقیق مورداستفاده روش کمی از نوع توصیفی  -پیمایشی است .جامعه آماری
این پژوهش کلیه افراد شهر تهران است و با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری ،برای تعیین حجم
نمونه از جدول کرجسی  -مورگان 1استفادهشده است .بر این اساس حجم نمونه آماری این پژوهش شامل
 396نفر از افراد مختلف جامعه در نظر گرفته شد .همچنین دادههای موردنظر تحقیق از طریق ابزار
پرسشنامه به روش نمونهگیری چندمرحلهای گردآوریشده است .بدینصورت که ابتدا شهر تهران به مناطق
پنجگانه شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیمبندی شد و سپس از هر خوشه تعدادی از افراد مختلف
1. Krejcie & Morgan
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بهصورت تصادفی برگزیده شد و پرسشنامهها بین آنها توزیع گردید .پرسشنامههای آنالین نیز در
شبکههای اجتماعی توزیع شد .در این پژوهش برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش و نتیجهگیری از روشها
و آزمونهای متفاوت با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهای آماری ناپارامتریک همچون آزمون اسپیرمن،
خیدو و  ...بر رویدادهها تحلیل صورت گرفته است.

محاسبه روایی و پایایی
برای سنجش روایی از  10متخصص درخواست شد تا بررسی روایی ابزار را انجام دهند که منجر به تائید
ابزار توسط متخصصان حوزه فناوری اطالعات گردید .جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ
استفادهشده است.
مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق و همچنین برای کل سؤاالت پرسشنامه محاسبه
شد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق در حالت کلی برابر با 0.931
است .این مقدار نشاندهنده آن است که پرسشنامه مورداستفاده ،از پایایی الزم برخوردار است .مقدار آلفای
کرونباخ برای سایر متغیرها به شرح زیر است :متغیر اقتصادی 0.78 :متغیر اجتماعی 0.89 :متغیر کاربردی-
منطقی 0.84 :متغیر زیستمحیطی 0.85 :متغیرهای عدم تمایل.0.85:

یافتهها
در این تحقیق افراد نمونه به نسبت برابر  %50زن و  %50مرد هستند .بیشترین افراد نمونه در بازه سنی 26
تا  35سال  39/9درصد ،متأهل  54/5درصد ،میزان تحصیالت فوقلیسانس  31/1درصد ،شغل کارمند
 30/6درصد ،میزان درآمد بین  2تا  4میلیون  28/5درصد و میزان استفاده از اینترنت بین یک تا سه ساعت
 36/6درصد است .با توجه به غیر نرمال بودن توزیع دادهها بر اساس آزمون کولموگروف-اسمیرنف 1در کلیه
مراحل تحقیق از آزمونهای ناپارامتریک استفادهشده است.
آزمون اسپیرمن
با توجه به اهداف تحقیق در این بخش ارتباط بین متغیرهای روانشناختی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کاربردی-
منطقی ،زیستمحیطی ،اعتماد ،فرهنگ و آگاهی با میزان مشارکت موردبررسی قرارگرفته است و از آزمون
همبستگی و ضریب همبستگی اسپیرمن برای تأیید فرضیههای تحقیق استفادهشده است .نتایج آزمون
همبستگی اسپیرمن و نتیجه تأیید یا رد فرضیهها در جدول دو ارائهشده است.
جدول -2نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
نام متغیرها

عدد معنیداری ()sig

ضریب همبستگی

رابطه معنادار با میزان مشارکت

روانشناختی

0.053

0.097

وجود ندارد

اقتصادی

0.000

0.584

وجود دارد
1. Kolmogorov-Smirnov

219

مدلسازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه های  / ...گلشنی ،خدیور و عباسی

نام متغیرها

عدد معنیداری ()sig

ضریب همبستگی

رابطه معنادار با میزان مشارکت

اجتماعی

0.000

0.557

وجود دارد

کاربردی -منطقی

0.000

0.508

وجود دارد

زیستمحیطی

0.000

0.447

وجود دارد

عدم اعتماد

0.000

-0.242

وجود دارد

عدم تناسب فرهنگی

0.001

-0.168

وجود دارد

عدم وجود آگاهی

0.047

-0.090

وجود ندارد

در شکل دو نتایج ارزیابی فرضیههای پژوهش بر روی مدل مفهومی نشان دادهشده است.

شکل -2نتایج ارزیابی فرضیههای پژوهش

آزمون فریدمن
بررسی مدل به تفکیک اپلیکیشن
در این بخش برای هرکدام از اپلیکیشنهای خریدوفروش کاالی دستدوم و  ...ارتباط بین مشارکت و
متغیرهای موجود در مدل پژوهش بهصورت جداگانه برای مصرفکنندگان خدمات و ارائهدهندگان آنها با
استفاده از آزمونهای کای اسکوئر (خی دو) ،همبستگی اسپیرمن سنجیده شده است که نتایج در ادامه
ارائه میشود.
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جدول  -3ارزیابی مدل به تفکیک اپلیکیشنها
اپلیکیشن

نتیجه

اپلیکیشن
خریدوفروش کاالی
دستدوم
(بررسی نظرات افراد
در قالب خریدار و
فروشنده)

فرضیههای مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت خریداران در اپلیکیشنهای خرید
کاالی دستدوم و انگیزهها ی اقتصادی ،اجتماعی ،کاربردی-منطقی و زیستمحیطی
مورد تأیید قرار گرفتند .شدت همبستگی مشارکت افراد در اپلیکیشنهای خرید کاالی
دستدوم با متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است :کاربردی -منطقی -اجتماعی-
زیستمحیطی -اقتصادی؛ یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل کاربردی-
منطقی و کمترین انگیزه متعلق به عوامل اقتصادی است .همچنین شدت همبستگی
مشارکت افراد در اپلیکیشنهای فروش کاالی دستدوم با متغیرهای موردمطالعه نیز
بدین ترتیب است :کاربردی منطقی -اقتصادی -اجتماعی-زیستمحیطی .بررسی ارتباط
بین میزان مشارکت افراد در اپلیکیشنهای دستدوم و دالیل عدم تمایل نیز نشان
میدهد که عدم اعتماد ،عدم تناسب فرهنگی و عدم آگاهی به ترتیب بیشترین تأثیر را
در عدم مشارکت در اپلیکیشنها دارند.

اپلیکیشن حملونقل
(بررسی نظرات در
قالب راننده و مسافر)

اپلیکیشن اجاره
خودرو (بررسی نظرات
در قالب اجارهکننده
و اجاره دهنده
خودرو)

اپلیکیشن اجاره منزل
(بررسی نظرات در

فرضیهها ی مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت مسافران در اپلیکیشنهای
حملونقل و انگیزههای اقتصادی ،اجتماعی ،کاربردی-منطقی و زیستمحیطی مورد
تأیید قرار گرفتند .شدت همبستگی مشارکت مسافران در اپلیکیشنهای حملونقل با
متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است :اقتصادی -زیستمحیطی -اجتماعی -کاربردی
منطقی یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل اقتصادی و کمترین انگیزه متعلق
به عوامل کاربردی -منطقی است .همچنین شدت همبستگی مشارکت رانندگان در
اپلیکیشنهای حمل ونقل با متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است :کاربردی منطقی-
اقتصادی -اجتماعی -زیست محیطی .بررسی ارتباط بین میزان مشارکت افراد در
اپلیکیشنهای حملونقل و دالیل عدم تمایل نیز نشان میدهد که ارتباط معناداری بین
مشارکت و متغیرهای مذکور وجود ندارد.
فرضیههای مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت اجارهکنندگان در اپلیکیشن اجاره
خودرو و انگیزههای اقتصادی ،اجتماعی ،کاربردی-منطقی و زیستمحیطی مورد تأیید
قرار گرفتند .شدت همبستگی مشارکت اجارهکنندگان در اپلیکیشنهای اجاره خودرو با
متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است :اقتصادی -کاربردی منطقی -اجتماعی-
زیستمحیطی؛ یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل اقتصادی و کمترین انگیزه
متعلق به عوامل زیست محیطی است .همچنین شدت همبستگی مشارکت اجاره
دهندگان در اپلیکیشنها ی اجاره خودرو با متغیرهای موردمطالعه نیز بدین ترتیب است:
اجتماعی -اقتصادی  -کاربردی منطقی -زیستمحیطی .بررسی ارتباط بین میزان
مشارکت افراد در اپلیکیشنها ی اجاره خودرو و دالیل عدم تمایل نیز نشان میدهد که
عدم اعتماد ،عدم تناسب فرهنگی و عدم وجود آگاهی به ترتیب بیشترین تأثیر را در
عدم مشارکت در اپلیکیشنها دارند.
فرضیههای مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت اجارهکنندگان در اپلیکیشن اجاره
منزل و انگیزههای اقتصادی ،اجتماعی ،کاربردی-منطقی و زیستمحیطی مورد تأیید
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اپلیکیشن

نتیجه

قالب اجارهکننده و
اجاره دهنده منزل)

قرار گرفتند .شدت همبستگی مشارکت اجارهکنندگان در اپلیکیشنهای اجاره منزل با
متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است :کاربردی منطقی -اجتماعی -اقتصادی-
زیستمحیطی؛ یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل کاربردی منطقی و کمترین
انگیزه متعلق به عوامل زیستمحیطی است .همچنین شدت همبستگی مشارکت اجاره
دهندگان در اپلیکیشنهای اجاره منزل با متغیرهای موردمطالعه نیز بدین ترتیب است:
اقتصادی -کاربردی منطقی -زیستمحیطی -اجتماعی .بررسی ارتباط بین میزان
مشارکت افراد در اپلیکیشنها ی اجاره منزل و دالیل عدم تمایل نیز نشان میدهد که
عدم اعتماد ،عدم تناسب فرهنگی و عدم وجود آگاهی بیشترین تأثیر را در عدم مشارکت
در اپلیکیشنها دارند.

اپلیکیشن اجاره
ابزارآالت

فرضیههای مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت اجارهکنندگان در اپلیکیشن اجاره
ابزار و انگیزههای اقتصادی ،اجتماعی ،کاربردی-منطقی و زیستمحیطی مورد تأیید قرار
گرفتند .شدت همبستگی مشارکت اجارهکنندگان در اپلیکیشنهای اجاره ابزار با
متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است :کاربردی منطقی -اقتصادی -اجتماعی-
زیستمحیطی؛ یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل کاربردی منطقی و کمترین
انگیزه متعلق به عوامل زیستمحیطی است .همچنین شدت همبستگی مشارکت اجاره
دهندگان در اپلیکیشنها ی اجاره ابزار با متغیرهای موردمطالعه نیز بدین ترتیب است:
کاربردی منطقی -اقتصادی  -اجتماعی -زیستمحیطی .بررسی ارتباط بین میزان
مشارکت افراد در اپلیکیشنها ی اجاره خودرو و دالیل عدم تمایل نیز نشان میدهد که
عدم اعتماد ،عدم تناسب فرهنگی ،عدم وجود آگاهی به ترتیب بیشترین تأثیر را در عدم
مشارکت در اپلیکیشنها دارند.

نتیجهگیری
ارتباط مثبت بین عوامل اقتصادی و مشارکت در اپلیکیشنهای مصرف مشترک ،نشانگر این است که افراد
جامعه خواستار کسب منافع اقتصادی مورد انتظار مرتبط با استفاده از اپلیکیشنهای مصرف مشترک
هستند .بهاینترتیب الزم است تا صاحبان مشاغل اینترنتی و کارآفرینان در خصوص کاهش هزینهها و ایجاد
راهی برای درآمدزایی اقشار مختلف جامعه کوشا باشند .تأیید رابطه مثبت بین عوامل اجتماعی و مشارکت
در اپلیکیشنها ی مصرف مشترک ،نشانگر این است که افراد جامعه خواستار کسب منافع اجتماعی مورد
انتظار مرتبط با استفاده از اپلیکیشنهای مصرف مشترک هستند .بهاینترتیب الزم است تا صاحبان مشاغل
و کارآفرینان در خصوص توسعه کسبوکارهایی مبتنی بر فناوری اطالعات به جهت بهرهمندی از قابلیتهای
تکنولوژی و همچنین ایجاد فضایی لذتبخش و تعاملی بهمنظور کمک به رفع نیاز دیگران کوشا باشند.
ارتباط بین عوامل کاربردی منطقی و مشارکت در اپلیکیشنهای مصرف مشترک ،نشانگر این است که افراد
جامعه خواستار کسب منافع کاربردی منطقی مورد انتظار مرتبط با استفاده از اپلیکیشنهای مصرف مشترک
هستند .بهاینترتیب الزم است تا صاحبان مشاغل اینترنتی و کارآفرینان در خصوص توسعه کسبوکارهایی
بهمنظور ایجاد تنوع و تفاوت در کاالها و خدمات و همچنین نحوه ارائه آنها و تالش برای دسترسی آسان
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و صرفهجویی در زمان کوشا باشند .تأیید رابطه مثبت بین عوامل زیستمحیطی و مشارکت در اپلیکیشنهای
مصرف مشترک ،نشانگر این است که افراد جامعه خواستار کسب پایداری و منافع زیستمحیطی مورد انتظار
مرتبط با استفاده از اپلیکیشنهای مصرف مشترک هستند .بهاینترتیب الزم است تا صاحبان مشاغل
اینترنتی و کارآفرینان در خصوص توسعه کسبوکارهایی با رویکرد کاهش آسیب به محیطزیست و کاهش
آلودگی زمین و هوا و همچنین کاهش مصرف منابع طبیعی کوشا باشند .تأیید رابطه بین اعتماد و مشارکت
در اپلیکیشنها ی مصرف مشترک ،نشانگر این است که افراد جامعه خواستار استفاده از اپلیکیشنهایی با
محیط امن و قابلاعتماد هستند .بهاینترتیب الزم است تا صاحبان مشاغل اینترنتی و کارآفرینان در خصوص
توسعه کسبوکارهایی با فضایی مطمئن و قابلاعتماد برای به اشتراکگذاری اطالعات و کاالها و انجام
تراکنشهای مالی کوشا باشند .ارتباط بین تناسب فرهنگی و مشارکت در اپلیکیشنهای مصرف مشترک،
نشانگر این است که افراد جامعه خواستار استفاده از اپلیکیشنهایی متناسب بافرهنگ جامعه هستند.
بهاینترتیب الزم است تا صاحبان مشاغل اینترنتی و کارآفرینان در خصوص توسعه کسبوکارهایی متناسب
بافرهنگ و تمایالت افراد و جامعه ایرانی کوشا باشند .با توجه به رتبهبندی عوامل مؤثر بر مشارکت که به
ترتیب شامل عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،کاربردی منطقی و زیستمحیطی است ،انتظار میرود
اپلیکیشنهایی متناسب با اولویتهای مردم طراحی و پیادهسازی شود.
بررسی کسبوکارهای نوپای مطرح در دنیا و عوامل مؤثر بر پذیرش روزافزون آنها توسط مردم میتواند
به تسریع در ایجاد و کاهش شکست کسبوکارهای نوپا در کشور کمک نماید .بنابر اطالعات در دسترس
پژوهشگر هنوز پژوهشی در داخل کشور به دستهبندیهای عوامل مؤثر بر مشارکت و ارائه مدل در این
زمینه نپرداخته است که پژوهش پیش رو میتواند راهنمایی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه باشد.

تحقیقات آتی
در این تحقیق تنها به شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد پرداختهشده است و در تحقیقات آتی میتوان
به راهکارهای ارائهشده این تحقیق در خصوص تقویت توانمند سازها و رفع و بهبود مهارکنندههای مشارکت
افراد پرداخت که میتواند در فراگیری مشارکت در این اپلیکیشنها بسیار مؤثر باشد .بهعالوه تحقیقات آتی
میتوانند عوامل مشارکت را برای سایر اپلیکیشنها را نیز موردبررسی قرار دهند.
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Abstract: One of the most important areas for developing digital technologies is sharing
economy. The sharing economy facilitates the sharing of resources through IT support. ICTs
have led to innovation in the provision of services, especially in today's competitive environment,
and has also accelerated the development of digital systems, resulting in the development of
collaborative consumption (CC). Today, many online businesses are based on a common
consumption model. Given the emergence of these businesses and the potential barriers to it, it
is vital to focus on the factors affecting and deterring participation. In this regard, factors
affecting participation in collaborative consumption applications were first studied and then,
based on the results, the factors affecting participation were prioritized from the point of view of
the users and, finally, the participation model in collaborative consumption applications is
provided. In this research, the statistical society consists of ordinary people and different classes
of society. Data were collected through a questionnaire and analyzed using nonparametric
statistical methods. Identifying the factors of participation in collaborative consumption
applications in this research has been done using quantitative research method and applying
descriptive survey method. After the analysis, the acceptance factors, taking into account
prioritization, are economic, social, logical and environmental, respectively. In the results of this
study, the partnership model for collaborative consumption applications is also presented. These
results can be effective in helping to implement collaborative consumption applications and
increasing people's participation.
Keywords: Collaborative Consumption, Collaborative Consumption Applications, Mobile
Application, Sharing Economy.
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