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در  .گرددیمدیجیتال محسوب  هایفناوری رشد به رو هایحوزه نیترمهم از یکی یاقتصاد اشتراکامروزه : چکیده

کاربردی موبایل امکان استفاده بهینه از امکانات و منابع  یهابرنامهو  یافزارنرماز طریق بسترهای  اشتراکی، اقتصاد

محبوبیت باالیی  با ایجاد انطباق با نیازهای جامعه رشد و اشتراکی اقتصاد های اخیر. در سالگرددیمموجود فراهم 

مرداد   یدر بازه زمان   نتیجه پژوهش حاضر که  است. شده وکارکسبدنیای   شگرف در تحولی ایجاد منجر به و  داکردهیپ

مشارکت مردم جهت استفاده  میزان بر  مؤثرشناسایی پارامترهای   پذیرفته، مدلی است که برای  انجام  1397تا    1395

که بنا بر اطالعات در دسترس پژوهشگر هنوز تحقیقی در این زمینه در داخل کشور  موبایل کاربرد دارد یهابرنامه از

ها داده گردآوری برای پرسشنامه ابزار تحقیق کمی از نوع پیمایش است که از یشناسروشصورت نگرفته است. 
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 فریدمن، آزمون شامل ناپارامتریک آماری یهاآزمون نیز و آماری هایفرضیه آزمون برای استنباطی آمار یهاآزمون

نتایج پژوهش  .است شدهاستفاده ویتنیمن آزمون و اسپیرمن آزمونخی دو  آزمون اسمیرنوف، – آزمون کولموگروف
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 مقدمه
یری داشته است. این تحوالت  گچشم سیر تکاملی  1992اینترنت از زمان آغاز شبکه جهانی وب در سال 

زمان با ظهور این تحوالت و حرکت  شود. همی موکارهای اجتماعی، موبایل، تجارت الکترونیک شامل کسب 

  خدمات  وکار نیز دستخوش تنوع و تغییرات اساسی شد.ی کسب هامدل به سمت اقتصاد دیجیتالی، 

گردیده و با ایجاد   زائد یهانهیهزو  هاواسطه از بین رفتن  سبب (SNS) اجتماعی یهاشبکه  یهات یسا

جامعه نسبت به    نگرش ی اخیر  هاسال در    .دهدیمرا افزایش    هاشرکت مناسب توان رقابتی    یهایی جوصرفه

محیطی و  ای حول مسائل اجتماعی و زیست ینده فزای هادغدغه مصرف تغییر کرده است و اکنون شاهد 

و هوایی و اشتیاق برای تعامالت اجتماعی در محل   آبهای تغییرات  ینگران .  هستیمدر جامعه    هاآنتأثیرات  

عنوان یک جایگزین جذاب  مصرف و اقتصاد اشتراکی به آمدنی جمعی باعث پدید هامشارکت سکونت و 

در شبکه  گذاری منابع مفهوم اشتراک رو ازاین  .(Möhlmann 2015)کنندگان شده است برای مصرف 

به   .است در حوزه اقتصاد شدن به یک جریان اصلی و تأثیرگذارحال تبدیل سرعت دربهاینترنت 

اندازه عمر بشر است ولی در عصر  ای است که قدمت آن به یده پدگذاری منابع و اقتصاد اشتراکی اشتراک 

است  پیش روی مخاطبین قرار داده  نوین تعامالت، معنای جدیدی را یا راههاطالعات،  یور افناینترنت و 

(Belk 2014).  اساس مدل اقتصاد اشتراکی   بود، جادشدهیابرخالف مدل بازار سنتی که بر اساس مالکیت

 ,Hamari)شده است    بنانهادهی محصوالت و خدمات در میان دیگران  گذاراشتراک به    بر اساس استفاده و

Sjöklint and Ukkonen 2016).    اقتصادی نوظهور است که    -فناورانهاقتصاد اشتراکی درواقع یک پدیده

کننده، تکثیر جوامع تحت وب  و  وسیله تحوالت در فناوری اطالعات و ارتباطات، افزایش آگاهی مصرف به

ی  هاحوزه یکی از    .(Botsman 2010  and  Rogers)  است  افتهیگسترش همچنین تجارت اجتماعی توسعه و  

یافته و  های سازمان یستمسینه اقتصاد اشتراکی، مصرف مشترک )تعاملی( است و در  درزمتوجه  مهم و قابل

های اشتراکی مانند قرض دادن، قرض گرفتن، مبادله  یتفعالکننده، یی که در آن افراد شرکتهاشبکهیا 

ر یک  د  .(Möhlmann 2015)شود  ی مسازی  یاده پدهند،  ی مو یا خدمات را انجام    کاالهاکردن، اجاره دادن  

  های یت فعالی، مصرف مشترک با اقتصاد اشتراکی در تعامل است و در آن افراد اشبکه و  مندنظام سیستم 

گذاری اطالعات  را از طریق اشتراک اجاره دادن، مبادله کاال با کاال، تجارت، قرض دادن، قرض گرفتن و ... 

 . (Belk 2014)  دهندی مانجام  

کی در سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. طبق گزارش  اقتصاد اشترا 1استفاده از بسترهای 

  73.7به    2016میلیون نفر در سال    44.8  ازاز بسترهای اقتصاد اشتراکی    کنندگاناستفاده تعداد    2استاتیستا 

 بین در اشتراکی امروزه اقتصادازآنجاکه  .(Statista 2019) رسیده است 2019میلیون نفر در سال 

  متخصصان   شده ووکار  کسب   دنیای  در  عظیم  تحولی  ایجاد  باعث  امر  این  است،  محبوب  بسیارکنندگان  مصرف 

  حضور   و  چابکی  بهبود  هزینه،  در  ییجوصرفه  برای  مشترک  محصوالت  و  خدمات  از  دیجیتالی  یهاشرکت   و

وکارهای آنالین بر پایه مدل مصرف مشترک  شوند. امروزه بسیاری از کسب ی مند مبهره   تکنولوژی  عرصه  در

وکارها و موانع احتمالی پیش روی آن، الزم است به مقوله عوامل  . با توجه به نوپا بودن این کسب اندبناشده 

 
1.Platform 

2.Statista 
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  در این تحقیق جز  یموردبررسهای اپلیکیشن  ازآنجاکهده مشارکت پرداخته شود. ار و بازدارن ذثیرگأت

در مشارکت و عدم مشارکت    رگذاریتأثدر دنیا هستند، آگاهی از نظرات و عوامل    نوپای مطرح  یوکارها کسب

موفق در ایران باشد. در    وکارکسب یک    یانداز راه تواند شروع خوبی برای  می  ییوکارهاکسب افراد در چنین  

  ی موردبررسهای مصرف مشترک همین راستا در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر مشارکت در اپلیکیشن 

  ی بندت یاولوکاربران،  نظرازنقطه عوامل مؤثر بر مشارکت  آمدهدست بهبر اساس نتایج  ازآنپس و  قرارگرفته

تواند  است. نتایج این پژوهش می  شدهارائه مشترک    های مصرفمدل مشارکت در اپلیکیشن   تیدرنهاشده و  

 نوپا در ایران کمک نماید.   یوکارهاکسب و کاهش شکست    یانداز راه به  

بر پژوهش صورت گرفته ارائه گردیده است. در بخش دوم مروری بر ادبیات   یامقدمه در بخش اول 

شود. در بخش چهارم  شرح داده میگردد. در بخش سوم مدل مفهومی پژوهش  موضوع در این حوزه ارائه می

گردد.  های پژوهش شرح و تفسیر می. در بخش پنجم یافتهردیگیمقرار  یموردبررسپژوهش  یشناسروش 

 گردد. جهت تحقیقات آتی ارائه می  ی و در بخش انتهایی پیشنهادهاییریگجهینتدر بخش ششم  

 

 مروری بر ادبیات پژوهش
مصرف که در اصطالح اقتصاد    یها روش اصالح    ژهیوبهمختلف اقتصادی    یهاحوزه تحوالت سریع فناوری بر  

مفهوم  (. Basselier, Langenus and Walravens 2018) داشته است ریتأث، شودی ماشتراکی نامیده 

  همراه بوده است  های اجتماعیبا الهام از فناوری  نوین و وکارکسبساختارهای  ظهورا ب 1اقتصاد اشتراکی

(Möhlmann 2015).  دی مطرح گرد  2008در سال    لسینگ  الرنس  پروفسور  نخستین بار توسط مفهوم  این  .

  های شبکه  طریق از را افراد کاالی خود ،یگذار اشتراک با ظهور و گسترش فرهنگ به  اخیر، هایسال  در

 (. Bucher, Fieseler and Lutz 2016د )دهنیم در معرض دید سایرین قرار    آنالین

سازی و اشتراک در تولید، توزیع، تجارت و مصرف محصوالت و اقتصاد اشتراکی را هماهنگ 2بلک

و همکاران اقتصاد اشتراکی    3. حماری )Belk (2014  دینمایمدریافت هزینه تعریف    منظوربهخدمات مختلف  

خدمات    و کاالها گذاریاشتراک  به یا دادن آوردن، دست منظور بهبه 4های نظیر به نظیر فعالیت  عنوانبهرا 

همچنین   (.Hamari, Sjöklint and Ukkonen 2016)  نماینداجتماعی تعریف می  آنالین  خدمات  طریق  از

را به کاال یا   هاکنندهمصرف ی دیجیتالی که هاپلتفرم کنندهف یتوصمفهوم اقتصاد اشتراکی را  5کوکاین 

(.  Cockayne 2016)  داندیم،  کندیمها متصل  یت ساوبی موبایل یا  ها شن یکیاپلاز طریق     ازی موردنخدمت  

  مفهومی است   اقتصاد اشتراکی"  اندنموده اشتراکی را چنین تعریف  اقتصاد    7و منتل  6در تعریفی دیگر استال 

 Szetela and Mentel)  "دگردمنابع می مناسب تخصیص و شدنیجهان فرایندهای سبب بهبود که

 
1.Sharing Economy(SE) 

2.Belk 

3.Hamari 

4.Peer to Peer (P2P) 

5.Cockayne 
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داری بوده و سبب کاهش  سرمایه  سودآور اقتصاد برای جایگزینی اقتصاد اشتراکی سنتی، طور. به(2016

،  است  یدار هیسرماهای اقتصاد مصرف تعاملی که از ویژگی و جمعی مالکیت هایی نظیراثرات محدودیت

  الکترونیک   تجارت  در حوزه    مدلی جدید  اقتصاد اشتراک.  (Ganapati and G.Reddick 2018)  گرددمی

. این حوزه نوظهور  (Chang and Wang 2018)    گرددمی  نوآورانه  ها و تفکراتسبب رشد خالقیت  که  است

   (.Mi and Coffman 2019)  و بهبود کارایی تمرکز دارد  نشدهاستفاده   یهاییدارا  یگذار اشتراک بر  

ی جهت  و پژوهش  قیتحق  بنا به اطالعات موجود،  بوده و  ینوظهور   بکر و  دهیپد  رانیدر ا  یاقتصاد اشتراک

رضایت و   یریگاندازه » در پژوهشی با عنوان  2015در سال  1مهلمن  .نیستدر دسترس  هاآن استناد به 

  ی گذار اشتراک برای    رگذاریتأثچارچوبی را جهت شناسایی عوامل    »احتمال استفاده مجدد از اقتصاد اشتراکی

، کیفیت خدمات، اعتماد و  یگذار اشتراک در هزینه، آشنایی با    ییجوصرفهارائه نموده است. وی متغیرهای  

داند. در ضمن تعلق اجتماعی و سودمندی را  می مؤثر گذاری ر رضایت افراد از به اشتراک سودمندی را ب 

  2ریچاردسون .  (Möhlmann 2015)  داندمی  یگذاراشتراک بر احتمال استفاده مجدد از    مؤثرعوامل    ازجمله

های  یت فعالهای موجود به ایجاد تنوع در در پژوهشی با دعوت به ساختارشکنی روش 2015در سال 

یف اقتصاد اشتراکی و سازماندهی مجدد  تعر پردازد. این مقاله ضمناقتصادی از طریق اقتصاد اشتراکی می

شارکت و همچنین  ی نظیر دسترسی، مگذاراشتراک بر  مؤثرهای اقتصادی موجود، بر سه  فاکتور یتفعال

کرده  دیتأکتوسعه پلتفرم دیجیتال برای مصرف تعاملی  منظوربهایجاد فضای فرهنگی و سیاسی مناسب 

ای درباره عوامل مؤثر بر مشارکت  مقاله   در  2016همکاران در سال    و  حماری .  (Richardson 2015)  است

مصرف اشتراکی را در   هاآن  انجام دادند.های مبتنی بر مصرف اشتراکی تحقیق و بررسی لیت اافراد در فع

این بود که مصرف   هاآن . تصور اند کرده کاال یا خدمت تعریف  مبادله نظیر به نظیر شامل  یهاقالب فعالیت 

.  شودمی  اقتصادی در جوامع باعث کاهش مشکالت اجتماعی ارتباطاتهای تعاملی از طریق کاهش هزینه

  نبردن از آ لذتمثل پایداری،  ییهازه یباانگدر مصرف تعاملی  نتایج نشان داده است که شرکت کردن

  2016 سال در .(Hamari, Sjöklint and Ukkonen 2016)ی در ارتباط است اقتصاد فعالیت و سود 

و همکاران از طریق بررسی پروفایل   3ارت  بازار اشتراکی توسط  یهاپلتفرم قابلیت اعتماد و اعتبار یکی از 

توسط    هاآنی میزبانان در انتخاب  هاعکس یر  تأثقرار گرفت. در این تحقیق پس از بررسی    موردمطالعه  هاآن

رتبه و   اندازهبهپروفایل میزبانان  عکسشد که اثر انتخاب  یریگجهینتچنین  کنندگاناجاره مشتریان و 

های میزبان به دو بخش بصری  یژگیواست.    اثرگذار  مشتریان  اعتماد  و  نظر  اعتبار مندرج در سایت در جلب

عواملی هستند که از  ازجملهبودن  اعتمادقابل شود. جذابیت و یماعتبار( تقسیم )  یبصر)عکس( و غیر 

  . (Ert, Fleischer and Magen 2016) شوند و با تصمیم مهمان رابطه مستقیم دارندیمعکس برداشت 

  از  ؛تقاضا   و  پیشنهاد  تطبیق  برای  هوشمند  شبکه  یک  یسوبه »  ای با عنواندر مقاله   2016در سال    4هیلیقن

های  نقش هوش جهانی در اقتصاد اشتراکی را با ترکیب هوش توزیعی و شبکه   «جهانی  مغز  تا  اشتراکی  اقتصاد
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یک شبکه پیشنهاددهنده، معماری   دهد که در آنکند و سیستمی را پیشنهاد می پیشنهاددهنده آنالیز می 

در  2017در سال همکاران و  1بنویت . (Heylighen 2017) های اقتصادی آینده را تغییر دهدسیستم

ی  هات یقابل، منابع و  هاتیفعال،  هازه یانگ  «2برای مصرف مشترک   گانهسهچارچوبی  »پژوهشی دیگر با عنوان  

ی مصرف  هاپلتفرم در این مقاله سه جنبه فعال در  .دینمایمتشریح ی مصرف مشترک هاپلتفرم فعاالن در 

ها،  یزه انگو سه عامل  کنندیمو مشتری را توصیف خدمات دهنده ارائهپلتفرم، کننده ارائه تعاملی یعنی 

و   3آکویر  .(Benoita, et al. 2017) دانندها را در مصرف مشترک دخیل مییت قابلها و منابع و یتفعال

  یک :  گذاریاشتراک   به  اقتصاد  هایپارادوکس   و  هاوعده »  در پژوهشی تحت عنوان  2017همکارانش در سال  

  در این مقاله .قراردادند موردبررسی اشتراکی را اقتصاد متضاد و دوگانه طبیعت «دهیسازمان  چارچوب

های اقتصاد اشتراکی معرفی  پایه عنوانبهجامعه را  بر مبتنی و اقتصاد پلتفرم اقتصاد دسترسی، اقتصاد

 . (Acquiera, Daudigeosb and Pinksec 2017)  اندنموده 

های افراد برای مشارکت در اقتصاد اشتراکی و توسعه  یزه انگبه بررسی    2017در سال    5و ماتاسون   4بارنز 

یافتن   منظوربهاین پژوهش، توسعه یک مدل نظری جامع  هدف. پردازندی میک مدل نظری در این راستا 

ی اقتصادی،  هازه ی انگ تیدرنهابرای شرکت در مصرف اشتراکی است.  کنندگانمصرف ی دستاوردها

در پژوهشی  .  (Barnes and Mattsson 2017)  اندبوده دخیل    هامشارکتی و اجتماعی در این  طیمحستیز

های مختلف اقتصاد اشتراکی را  بر مشارکت افراد در زمینه مؤثرعوامل  2017در سال  7و میلن 6بوکر دیگر 

دهندگان و  در ارائه  گذاری غذادهند انگیزه به اشتراک نتایج این تحقیق نشان می .بررسی کردند

دهنده  گذاری مسکن، انگیزه افراد )کاربر و ارائه کنندگان عمدتاً اجتماعی است. درزمینه به اشتراک مصرف 

دهنده عمدتاً کمک به پایداری  ئهگذاری ابزار، انگیزه ارا خدمت( عمدتاً اقتصادی است. ولی درزمینه به اشتراک 

  گذاری اشتراک  هایانگیزه  در توجهقابل  هایکننده منفعت مالی است. تفاوت زیست و انگیزه مصرف محیط

  بین  در گذاریاشتراک  به هایانگیزه  تفاوت اما شود؛می دیده اشتراکی اقتصاد مختلف هایبخش  بین

  اقتصادی،  ازلحاظ درآمد،کم و جوان هایگروه . دارد وجود کمتر دموگرافیک-اجتماعی مختلف هایگروه 

تحصیالت عالیه   باال، درآمد دارای هایگروه  دارند؛ مشترک هایدارایی  ارائه و استفاده برای بیشتری انگیزه

ها  سرانجام، بررسی  .دارند محیطیزیست  انگیزه بیشتر زنان و دارند کمتری  اجتماعی هایجوان، انگیزه  و

 Böckera) تر استو قوی بیشتر کاالها دهندگانکاربران نسبت به ارائه اقتصادی انگیزه دهد کهنشان می

and Meelenb 2017) . های فردی برای شرکت در  یزه انگبه شناسایی  2017در سال  9و مس  8میالنو

  دودسته های افراد را به یزه انگ. این پژوهش اندپرداخته)تجربیات و ارتباطات(  ناملموسخدمات اشتراکی 

 
1.Benoita 

2.Collaborative Consumption 

3.Acquiera 
4.Barnes 

5.Mattsson 

6.Böckera 

7.Meelenb 

8.Milanova 

9.Maas 
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ی  ها فرصتی اجتماعی و  باندهانماید. ارزیابی اقتصادی  ی اجتماعی و نمادین تقسیم میهاارزش منافع مالی و  

ذیری، تعیین پیت مسئولهای دسته اول هستند. رفتار منصفانه و سازگار، یرشاخه زیی در هزینه از جوصرفه

 ها قرار دارندیزه انگسرنوشت، نیاز به حریم خصوصی، ممانعت از تعارض و حس تعلق در دسته دوم از 

(Milanova and Maas 2017)  .ساله    37  تا  15در سال به بررسی میزان تعامل و پذیرش افراد    1گودلنیک

بررسی میزان مشارکت افراد در   منظورهبی ا پروژه سازی یاده پپردازد. بعد از نسبت به اقتصاد اشتراکی می

نسبت به مالکیت کاالها یا خدمات و   هاآن مصرف تعاملی و اقتصاد اشتراکی، تغییر در طرز تفکر و نگرش 

ازحد محصوالت صورت گرفت. افراد به این نتیجه رسیدند که دسترسی به کاال یا خدمت  یش بخرید 

 ازحد، اثرات مخرب اجتماعی و محیطی زیادی در پی دارد یش بو مصرف  هاستآن  از مالکیت ارزشمندتر

(Godelnik 2017) . 

 

 مدل مفهومی پژوهش

های اقتصاد اشتراکی و  با توجه به مبانی نظری پژوهش در خصوص بررسی عوامل مشارکت در اپلیکیشن 

مصرف مشترک، مدل مفهومی پژوهش ارائه گردیده است. مدل مفهومی حاضر، مشتمل بر شش دسته  

گذاری  گذاری که شامل میل درونی به اشتراک به اشتراک   شناختیروان های  یزش انگمتغیر است. دسته اول  

ها  یی دارالکیت فردی نسبت به نسبت به داشتن ما هانگرش و لذت بردن از کمک به دیگران و همچنین 

ها، کسب درآمد و کیفیت کار است.  ینههزیی در  جوصرفههای اقتصادی که شامل  یزش انگدوم    دسته  است.

ی است. دسته چهارم  دوستنوعتجربیات موفق دیگران، لذت،  های اجتماعی که شاملیزش انگدسته سوم 

بودن و   روزبه یی در زمان و تنوع باالی کاال است. جوصرفههای منطقی، آسودگی در دسترسی و یزش انگ

محیطی که شامل استفاده  های زیستیزش انگاستفاده از خدمات مدرن موجود در جامعه است. دسته پنجم،  

زدارنده مشارکت،  رسانی به منابع طبیعی است. دسته آخر، عوامل بایبآسصحیح از ظرفیت منابع و کاهش  

جامعه و نبود اطالعات   بافرهنگ هاآن های مصرف مشترک، عدم تناسب شامل عدم اعتماد به اپلیکیشن 

 اقتصاد بر یمبتن یهاپلتفرم در افراد مشارکت بر مؤثرمتغیرهای  کیجدول کافی در این زمینه است. در 

 است.   شدهارائه ی  اشتراک
 یاشتراک اقتصاد بر یمبتن یهاپلتفرم در افراد مشارکت بر متغیرهای -1جدول

 منابع  متغیرها عامل عامل نوع

ی فاکتورها

انگیزشی 

 2بیرونی

 منافع اقتصادی

ها  ینههزیی در جوصررفه ▪

 کردن( اندازس)پ

 کیفیت ▪

 کسب درآمد ▪

(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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 منابع  متغیرها عامل عامل نوع

 1عملی / منطقی
آسرودگی در دسرترسری و 

 یی در زمانجوصرفه

(Owyang, Samuel and Grenville 

2014), (Möhlmann 2015), (Milanova 

and Maas 2017) 

ی فاکتورها

انگیزشی 

 2درونی

اجتماعی / 

 3احساسی

یشررنهادها و تجربیات  پ ▪

 موفق دیگران

 لذت ▪

 یدوستنوع ▪

(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) 

ی / طیمحستیز

 4ایدئولوژیکی
 ی محیطیهادغدغه

(Möhlmann 2015), (Hamari, Sjöklint 

and Ukkonen 2016), (Benoita, et al. 

2017), (Barnes and Mattsson 2017), 

(Van de Glind 2013), (Lawson 2010) 

 محققین شناختیروانعوامل  شناختیروان

عوامل 

بازدارنده 

 مشارکت

عدم وجود 

 اعتماد

 عدم وجود اعتماد ▪

 تطابق فرهنگی عدم ▪

عرردم وجرود اطرالعررات   ▪

 کافی

(Möhlmann 2015), (Hamari, Sjöklint 

and Ukkonen 2016), (Ert, Fleischer 

and Magen 2016) 

 متغیر وابسته

مشرررررررارکررررت در  

های اقتصررراد  اپلیکیشرررن

اشرررترراکری و مصررررف 

 مشترک

(Möhlmann 2015), (Hamari, Sjöklint 

and Ukkonen 2016) 

 

 است.   شدهارائهآن در ذیل    یهاه یفرضمدل مفهومی پژوهش و  

های مصرف  گذاری( و میزان مشارکت در اپلیکیشن )میل به اشتراک   شناختیروان : بین عوامل  1فرضیه  

 مشترک رابطه معناداری وجود دارد. 

میزان مشارکت   ( وباالتر تیفیک یی، کسب درآمد،جوصرفه و  اندازپس عوامل اقتصادی ) : بین 2فرضیه 

 ی مصرف مشترک رابطه معناداری وجود دارد. هااپلیکیشن در  

(  یی در زمانجوصرفه منطقی )تنوع خدمات و کاالها، دسترسی آسان و    -: بین عوامل کاربردی3فرضیه  

 شترک رابطه معناداری وجود دارد. ی مصرف مهااپلیکیشن میزان مشارکت در    و

میزان   ( وی و لذتدوستنوع موفق دیگران، پیشنهادهایبودن،  روزبه : بین عوامل اجتماعی )4فرضیه 

 ی مصرف مشترک رابطه معناداری وجود دارد. هااپلیکیشن مشارکت در  

 
1.Practical/Rational 

2.Intrinsic Motivational Factors 

3.Social/Emotional 
4.Ecological/Ideological 
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ی به  رسانب یآسمحیطی )استفاده از تمامی ظرفیت منابع موجود و کاهش : بین عوامل زیست 5فرضیه 

 ی مصرف مشترک رابطه معناداری وجود دارد. هااپلیکیشن میزان مشارکت در    ( ومنابع طبیعی

ی مصرف مشترک و میزان مشارکت در آها رابطه  هااپلیکیشن : بین عدم وجود اعتماد به 6فرضیه 

 معناداری وجود دارد. 

  هاآن جامعه و میزان مشارکت در  بافرهنگی مصرف مشترک هااپلیکیشن : بین عدم تناسب 7فرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد. 

ی مصرف مشترک و  هااپلیکیشن: بین عدم وجود اطالعات و آگاهی کافی در زمینه کارکرد 8فرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد.   هاآن میزان مشارکت در  

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل

 پژوهش  یشناسروش

  ازنظر شود و بر مبنای داده یم ی محسوب اتوسعه -هدف کاربردی انجام این پژوهش بر مبنایروش 

کارگیری رویکرد کمی استوار است  ترتیب استراتژی کلی تحقیق بر به  ی از نوع کمی است.شناسروش 

ی اقتصاد اشتراکی و  هااپلیکیشن هدف از این پژوهش ارائه مدل مشارکت در    ازآنجاکه.   (1381)ساروخانی  

جامعه آماری   .استپیمایشی    -روش کمی از نوع توصیفی    مورداستفادهمصرف مشترک است، روش تحقیق  

برای تعیین حجم   ،این پژوهش کلیه افراد شهر تهران است و با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری 

اس حجم نمونه آماری این پژوهش شامل  این اس است. بر شدهاستفاده  1مورگان  -نمونه از جدول کرجسی 

تحقیق از طریق ابزار   موردنظرهای نفر از افراد مختلف جامعه در نظر گرفته شد. همچنین داده 396

صورت که ابتدا شهر تهران به مناطق  ین بداست.    شدهی گردآور   یاچندمرحله  یریگنمونه پرسشنامه به روش  

بندی شد و سپس از هر خوشه تعدادی از افراد مختلف  یمقستغرب و مرکز  ،شرق ،جنوب ،شمال  گانهپنج

 
1. Krejcie & Morgan 
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ی آنالین نیز در  هاپرسشنامه توزیع گردید.  هاآن بین هانامه پرسش تصادفی برگزیده شد و  صورتبه

ها  از روش  یریگجه ینتپژوهش و    سؤاالتی اجتماعی توزیع شد. در این پژوهش برای پاسخگویی به  هاشبکه 

های آماری ناپارامتریک همچون آزمون اسپیرمن،  و روش   SPSS افزارنرم های متفاوت با استفاده از  و آزمون

 تحلیل صورت گرفته است.  هاداده ی رو دو و ... بر  خی

 

 محاسبه روایی و پایایی
  د یتائمتخصص درخواست شد تا بررسی روایی ابزار را انجام دهند که منجر به  10برای سنجش روایی از 

ابزار توسط متخصصان حوزه فناوری اطالعات گردید. جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  

 است.    شدهاستفاده 

پرسشنامه محاسبه    مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق و همچنین برای کل سؤاالت

  0.931دهد که آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق در حالت کلی برابر با  نشان می   آمدهدست بهشد. نتایج  

. مقدار آلفای  استآن است که پرسشنامه مورداستفاده، از پایایی الزم برخوردار    دهندهنشاناست. این مقدار  

- متغیر کاربردی   0.89  متغیر اجتماعی:  0.78  متغیر اقتصادی:به شرح زیر است:    رهایمتغکرونباخ برای سایر  

 . 0.85متغیرهای عدم تمایل:  0.85  محیطی:متغیر زیست    0.84  نطقی:م

 

 هایافته
 26. بیشترین افراد نمونه در بازه سنی  هستندمرد    %50زن و    %50در این تحقیق افراد نمونه به نسبت برابر  

درصد، شغل کارمند   1/31 سانسیلفوقدرصد، میزان تحصیالت  5/54 متأهلدرصد،  9/39سال  35تا 

  درصد و میزان استفاده از اینترنت بین یک تا سه ساعت   5/28میلیون    4تا    2درصد، میزان درآمد بین    6/30

در کلیه   1اسمیرنف - ها بر اساس آزمون کولموگروفبودن توزیع داده  نرمال  ریغدرصد است. با توجه به    6/36

 است.   شدهاستفاده های ناپارامتریک  مراحل تحقیق از آزمون

 

 آزمون اسپیرمن 

  - ، اقتصادی، اجتماعی، کاربردیشناختیروان با توجه به اهداف تحقیق در این بخش ارتباط بین متغیرهای  

است و از آزمون    قرارگرفته  یموردبررسگ و آگاهی با میزان مشارکت  محیطی، اعتماد، فرهن منطقی، زیست 

است. نتایج آزمون   شدهاستفاده های تحقیق فرضیه دییتأهمبستگی و ضریب همبستگی اسپیرمن برای 

 است.  شدهارائه   دوها در جدول  یا رد فرضیه  دییتأهمبستگی اسپیرمن و نتیجه  

 یرمناسپ یهمبستگ آزموننتایج  -2جدول

 با میزان مشارکت معناداررابطه  ضریب همبستگی (sig) یداریمعنعدد  نام متغیرها

 وجود ندارد 0.097 0.053 یشناختروان

 وجود دارد 0.584 0.000 اقتصادی

 
1. Kolmogorov-Smirnov 
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 با میزان مشارکت معناداررابطه  ضریب همبستگی (sig) یداریمعنعدد  نام متغیرها

 وجود دارد 0.557 0.000 اجتماعی

 وجود دارد 0.508 0.000 منطقی -کاربردی

 وجود دارد 0.447 0.000 محیطیزیست

 وجود دارد -0.242 0.000 عدم اعتماد

 وجود دارد -0.168 0.001 عدم تناسب فرهنگی

 وجود ندارد -0.090 0.047 عدم وجود آگاهی

 است.   شدهداده پژوهش بر روی مدل مفهومی نشان    یهاهیفرضارزیابی    جینتا  دودر شکل  

 پژوهش یهاهیفرضنتایج ارزیابی  -2شکل

 آزمون فریدمن

  نبه تفکیک اپلیکیشبررسی مدل  
... ارتباط بین مشارکت و   و دومدست کاالی  دوفروشیخری هااپلیکیشن از  هرکدامدر این بخش برای 

با    هاآن  دهندگانارائه کنندگان خدمات و  جداگانه برای مصرف   صورتبهمتغیرهای موجود در مدل پژوهش  

که نتایج در ادامه  سنجیده شده است  همبستگی اسپیرمن ،خی دو(اسکوئر ) کای های استفاده از آزمون

 شود. ارائه می
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 هاارزیابی مدل به تفکیک اپلیکیشن -3جدول 

 نتیجه اپلیکیشن

اپلیکیشن 

خریدوفروش کاالی 

 دومدست

)بررسی نظرات افراد 

الب خریدار و قدر 

 فروشنده(

ی خرید هااپلیکیشنی مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت خریداران در  هاهیفرض

محیطی منطقی و زیست-ی اقتصادی، اجتماعی، کاربردیهازهیانگدوم و کاالی دست

ی خرید کاالی هااپلیکیشنشدت همبستگی مشارکت افراد در  قرار گرفتند. دییتأمورد 

 -اجتماعی -منطقی -رتیب است: کاربردیدوم با متغیرهای موردمطالعه بدین تدست

 -یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل کاربردی اقتصادی؛ -محیطیزیست

منطقی و کمترین انگیزه متعلق به عوامل اقتصادی است. همچنین شدت همبستگی 

دوم با متغیرهای موردمطالعه نیز ی فروش کاالی دستهااپلیکیشنمشارکت افراد در 

بررسی ارتباط محیطی.  زیست-اجتماعی  -اقتصادی  -رتیب است: کاربردی منطقیبدین ت

دوم و دالیل عدم تمایل نیز نشان ی دستهااپلیکیشنبین میزان مشارکت افراد در 

را  ریتأثکه عدم اعتماد، عدم تناسب فرهنگی و عدم آگاهی به ترتیب بیشترین  دهدیم

 دارند. هااپلیکیشندر عدم مشارکت در 

ونقل پلیکیشن حملا

بررسی نظرات در  )

 قالب راننده و مسافر(

 

ی هااپلیکیشنی مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت مسافران در هاهیفرض

محیطی مورد منطقی و زیست-ی اقتصادی، اجتماعی، کاربردیهازهیانگونقل و حمل

ونقل با ی حملهااپلیکیشنقرار گرفتند. شدت همبستگی مشارکت مسافران در  دییتأ

کاربردی   -اجتماعی  -محیطیزیست  -اقتصادی  متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است:

منطقی یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل اقتصادی و کمترین انگیزه متعلق 

شدت همبستگی مشارکت رانندگان در منطقی است. همچنین  -به عوامل کاربردی

 -ونقل با متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است: کاربردی منطقیی حملهااپلیکیشن

محیطی. بررسی ارتباط بین میزان مشارکت افراد در زیست -اجتماعی -اقتصادی

که ارتباط معناداری بین   دهدیمونقل و دالیل عدم تمایل نیز نشان  ی حملهااپلیکیشن

 شارکت و متغیرهای مذکور وجود ندارد.م

اپلیکیشن اجاره 

بررسی نظرات خودرو )

 کنندهاجارهدر  قالب 

و اجاره دهنده 

 خودرو(

 

کنندگان در اپلیکیشن اجاره ی مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت اجارههاهیفرض

 دییتأمحیطی مورد منطقی و زیست-ی اقتصادی، اجتماعی، کاربردیهازهیانگخودرو و 

ی اجاره خودرو با هااپلیکیشنکنندگان در  قرار گرفتند. شدت همبستگی مشارکت اجاره

 -اجتماعی -کاربردی منطقی-است: اقتصادی متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب 

یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل اقتصادی و کمترین انگیزه   محیطی؛زیست

محیطی است. همچنین شدت همبستگی مشارکت اجاره متعلق به عوامل زیست

 ی اجاره خودرو با متغیرهای موردمطالعه نیز بدین ترتیب است:هااپلیکیشندهندگان در  

محیطی. بررسی ارتباط بین میزان زیست -کاربردی منطقی -اقتصادی  -اجتماعی

که  دهدیمی اجاره خودرو و دالیل عدم تمایل نیز نشان هااپلیکیشنمشارکت افراد در 

را در  ریتأثعدم اعتماد، عدم تناسب فرهنگی و عدم وجود آگاهی به ترتیب بیشترین 

 دارند. هااپلیکیشنعدم مشارکت در 

 اپلیکیشن اجاره منزل

بررسی نظرات در  )

کنندگان در اپلیکیشن اجاره ی مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت اجارههاهیفرض

 دییتأمحیطی مورد منطقی و زیست-ی اقتصادی، اجتماعی، کاربردیهازهیانگمنزل و 
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 نتیجه اپلیکیشن

و  کنندهاجارهقالب 

 اجاره دهنده منزل(

 

ی اجاره منزل با هااپلیکیشنکنندگان در شدت همبستگی مشارکت اجاره قرار گرفتند.

 -اقتصادی -اجتماعی -متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است: کاربردی منطقی

یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل کاربردی منطقی و کمترین   محیطی؛زیست

ت همبستگی مشارکت اجاره محیطی است. همچنین شدانگیزه متعلق به عوامل زیست

ی اجاره منزل با متغیرهای موردمطالعه نیز بدین ترتیب است: هااپلیکیشندهندگان در 

اجتماعی. بررسی ارتباط بین میزان  -محیطیزیست -کاربردی منطقی-اقتصادی 

که  دهدیمی اجاره منزل و دالیل عدم تمایل نیز نشان هااپلیکیشنمشارکت افراد در 

را در عدم مشارکت   ریتأث، عدم تناسب فرهنگی و عدم وجود آگاهی بیشترین  عدم اعتماد

 دارند. هااپلیکیشندر 

اپلیکیشن اجاره 

 ابزارآالت

کنندگان در اپلیکیشن اجاره ی مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مشارکت اجارههاهیفرض

قرار   دییتأیطی مورد  محمنطقی و زیست-ی اقتصادی، اجتماعی، کاربردیهازهیانگابزار و  

ی اجاره ابزار با هااپلیکیشنکنندگان در گرفتند. شدت همبستگی مشارکت اجاره

 -اجتماعی-اقتصادی  -متغیرهای موردمطالعه بدین ترتیب است: کاربردی منطقی

یعنی بیشترین انگیزه برای مشارکت را عوامل کاربردی منطقی و کمترین   محیطی؛زیست

محیطی است. همچنین شدت همبستگی مشارکت اجاره انگیزه متعلق به عوامل زیست

ی اجاره ابزار با متغیرهای موردمطالعه نیز بدین ترتیب است: هااپلیکیشندهندگان در 

ی. بررسی ارتباط بین میزان محیطزیست-اجتماعی  -اقتصادی  -کاربردی منطقی

که  دهدیمی اجاره خودرو و دالیل عدم تمایل نیز نشان هااپلیکیشنمشارکت افراد در 

را در عدم   ریتأثعدم اعتماد، عدم تناسب فرهنگی، عدم وجود آگاهی به ترتیب بیشترین  

 دارند. هااپلیکیشنمشارکت در 

 گیرینتیجه
نشانگر این است که افراد    ،ی مصرف مشترکهااپلیکیشن ارتباط  مثبت بین عوامل اقتصادی و مشارکت در  

ی مصرف مشترک  هااپلیکیشن  از  استفاده با مرتبط انتظار مورد منافع اقتصادی جامعه خواستار کسب

و ایجاد    هانه یهزالزم است تا صاحبان مشاغل اینترنتی و کارآفرینان در خصوص کاهش    بیترتنیابههستند.  

رابطه مثبت بین عوامل اجتماعی و مشارکت    دییتأراهی برای درآمدزایی اقشار مختلف جامعه کوشا باشند.  

  موردمنافع اجتماعی  ی مصرف مشترک، نشانگر این است که افراد جامعه خواستار کسبهااپلیکیشن در 

الزم است تا صاحبان مشاغل    بیترتن یابهی مصرف مشترک هستند.  هااپلیکیشن   از  استفاده  با  مرتبط  انتظار

ی  هات یقابلاز    یمندبهره وکارهایی مبتنی بر فناوری اطالعات به جهت  و کارآفرینان در خصوص توسعه کسب 

به رفع نیاز دیگران کوشا باشند.  کمک  منظوربهو تعاملی  بخشلذتتکنولوژی و همچنین ایجاد فضایی 

ی مصرف مشترک، نشانگر این است که افراد  هااپلیکیشن ارتباط بین عوامل کاربردی منطقی و مشارکت در  

ی مصرف مشترک  هااپلیکیشن   از  استفاده  با  مرتبط  انتظار  منافع کاربردی منطقی مورد  جامعه خواستار کسب

وکارهایی  الزم است تا صاحبان مشاغل اینترنتی و کارآفرینان در خصوص توسعه کسب   بیترتنیابههستند.  

و تالش برای دسترسی آسان   هاآن  ارائهایجاد تنوع و تفاوت در کاالها و خدمات و همچنین نحوه   منظوربه
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ی  هایکیشن اپلمحیطی و مشارکت در  رابطه مثبت بین عوامل زیست   دییتأجویی در زمان کوشا باشند.  و صرفه

  انتظار   محیطی موردپایداری و منافع زیست  مصرف مشترک، نشانگر این است که افراد جامعه خواستار کسب

الزم است تا صاحبان مشاغل   بیترتنیابه ی مصرف مشترک هستند. هااپلیکیشن  از استفاده با مرتبط

و کاهش    ستیزطیمحآسیب به  وکارهایی با رویکرد کاهش  اینترنتی و کارآفرینان در خصوص توسعه کسب

رابطه بین اعتماد و مشارکت    دییتأآلودگی زمین و هوا و همچنین کاهش مصرف منابع طبیعی کوشا باشند.  

یی با هااپلیکیشن ی مصرف مشترک، نشانگر این است که افراد جامعه خواستار استفاده از هااپلیکیشن در 

الزم است تا صاحبان مشاغل اینترنتی و کارآفرینان در خصوص    بیترتنیابههستند.    اعتمادقابلمحیط امن و  

طالعات و کاالها و انجام  گذاری ابرای به اشتراک  اعتمادقابلوکارهایی با فضایی مطمئن و توسعه کسب

ی مصرف مشترک،  هااپلیکیشن مالی کوشا باشند. ارتباط  بین تناسب فرهنگی و مشارکت در  هایتراکنش 

جامعه هستند.   بافرهنگیی متناسب هااپلیکیشن ه افراد جامعه خواستار استفاده از نشانگر این است ک

وکارهایی متناسب  ترتیب الزم است تا صاحبان مشاغل اینترنتی و کارآفرینان در خصوص توسعه کسب این به

شارکت که به بر م مؤثربندی عوامل و تمایالت افراد و جامعه ایرانی کوشا باشند. با توجه به رتبه بافرهنگ

  رود ی ممحیطی است، انتظار ترتیب شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، کاربردی منطقی و زیست

 سازی شود. ی مردم طراحی و پیاده هات یاولویی متناسب با  هااپلیکیشن 

  تواند ی متوسط مردم    هاآن  روزافزونبر پذیرش    مؤثرنوپای مطرح  در دنیا و عوامل    یوکارهاکسب بررسی  

بر اطالعات در دسترس  نوپا در کشور کمک نماید. بنا یوکارهاکسبریع در ایجاد  و کاهش شکست به تس

و ارائه  مدل در این   بر مشارکت مؤثرعوامل  یهای بنددستهپژوهشگر هنوز پژوهشی در داخل کشور به 

 این زمینه باشد.تواند راهنمایی برای تحقیقات بیشتر در  رو می  زمینه نپرداخته است که پژوهش پیش

 تحقیقات آتی 
توان  است و در تحقیقات آتی می  شده پرداختهبر مشارکت افراد    مؤثردر این تحقیق تنها به شناسایی عوامل  

ی مشارکت  هامهارکننده و رفع و بهبود    توانمند سازهااین تحقیق در خصوص تقویت    شدهارائه به راهکارهای  

تحقیقات آتی    عالوهبه بسیار مؤثر باشد.    هااپلیکیشن ی مشارکت در این  تواند در فراگیر افراد پرداخت که می

 ی قرار دهند.موردبررسرا نیز    هااپلیکیشن عوامل مشارکت را برای سایر    توانندیم
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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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