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Abstract 
Shared businesses are the newest way to offer products through a virtual platform. 

The purpose of this study is to identify and classify the factors affecting the selection 

of shared business products using Exploratory factor analysis. The research is 

applied in terms of purpose and is quantitative in terms of method and its 

implementation is descriptive-survey. Documentary and library studies related to 

research conducted from 2016 to 2020 were used to collect information and data 

needed to identify the factors affecting the shared business. Based on the 

summarized factors, a researcher-made questionnaire was developed to collect 

information. The validity of the questionnaire was confirmed by the 

appearance/content method and the reliability was confirmed by Cronbach's 

coefficient of 0.83. Due to the infinity of the statistical population, the sample size 

was determined to be 384 people using the Cochran's formula. The questionnaire 

was distributed by completely random sampling method among customers of Shared 

business products in Tehran. 18 properties were analyzed using SPSS software and 

KMO, Bartlett, Scree and correlation matrix tests and The results of data analysis 

were identified and classified into 7 factors. These factors, in order of importance, 

are: trust, profitability, innovation, ease of use, appeal and enjoyment, governance 

and environmental awareness that influence the choice of products of shared 

businesses. 
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 چکیده

 ،حاضر پژوهش از هدف است. یپلتفرم مجاز قیعرضه محصوالت از طر وهیجدیدترین ش ،یاشتراک یوکارهاکسب
 عاملی تحلیل از روش استفاده با اشتراکی وکارهایمحصوالت کسب انتخاب بر مؤثر عوامل بندیطبقه و شناسایی

. است پیمایشی-توصیفی نوع اجرا کمی و ،نظر روش کار از و کاربردی ،هدف نظر از پژوهش،. باشداکتشافی می
 هایبررسی از ،وکار اشتراکیبرای شناسایی عوامل مؤثر بر کسب موردنیاز هایداده و اطالعات آوریجمع برای

. براساس عوامل شد استفاده 2020تا سال  2016های شده در سالانجام قاتیمربوط به تحق ایاسنادی و کتابخانه
 روش به پرسشنامه روایی .دیگرد تدوینآوری اطالعات جمع یساخته براابزار پرسشنامه محقق ،شدهبندیجمع

از  نمونه حجم، آماری جامعهبودن دلیل نامحدودبه. شد تأیید 83/0نباخ وها با ضریب کرپایایی و محتواییظاهری/
 مشتریان بین             کامال  تصادفی گیرینمونه روش به نفر تعیین گردید. پرسشنامه384 فرمول کوکران قیطر

 و SPSS افزارنرم از استفاده با یژگیو 18 تعداد گردید، توزیع تهران شهر در وکارهای اشتراکیمحصوالت کسب
 از حاصل و نتایج دگرفتن قرار وتحلیلتجزیه مورد همبستگی و ماتریس KMO ،Bartlett، Screeهای آزمون
 از: اعتماد،ها به ترتیب اهمیت عبارتندن عاملاند. ایشده بندیعامل شناسایی و طبقه 7در  هاوتحلیل دادهتجزیه

 انتخاب برمحیطی که های زیستبخشی، حکمرانی و آگاهیری، سهولت استفاده، جذابیت و لذتنوآو سودآوری،
 تأثیر دارند. اشتراکی وکارهایمحصوالت کسب
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 مقدمه .1
ساختار جامعه “عنوان  با ایدر مقاله Felson & Spaeth (1978)بار توسط نیاولبرای  ”یمشارکتمصرف "عبارت 

 مصرف مز،یمجله تا در Walsh (2010)طبق نظر  .منتشر شد ”تیروش معمول فعال کی: یو مصرف مشارکت
شود. می یمحیطی معرفزیستمنجر به حفظ  یروندها مؤثرتریناز  یکی وکار ومهم کسب دهیرا جزء ده ا یاشتراک
و  کاال ،و خدمات شوندیعضو م نیبستر آنال در یک های متفاوتبا نقش در آن افراد یوکارهای اشتراککسب
افراد و وکارهای اشتراکی در کسب. گذارندیاشتراک مبه گرانیمشخص با د یمبالغ افتیازای در خود را در هایایده
بر  یمبتن تیفعال کی ،یوکارهای اشتراککسبکنند. استفاده می گرانید یهاییدارابا هزینه اندکی از ها گروه

پلتفرم انجام  کیتوسط  یصورت اشتراکبه دهیشود، عرضه کاالها، خدمات و امی یتراز تلقهم اینظارت متقابل 
 ختهیشده است، اما در کل از تمام عناصر آم انیاست نما یچند سال یاشتراک یوکارهاشود. اگرچه بحث کسبمی
استمرار در عرضه  نترنت،یجذاب ا طیدر مح ن،یصورت آنالعرضه و تقاضا به وهیدر ش رییبرد. تغبهره می یابیبازار

و ممکن است در سراسر  در حال رشد هستند یوکارهای اشتراکنموده است. کسب جادیرا ا یمحصوالت اشتراک
ویژه در حوزه ارائه خدمات مانند، اجاره وکار بهگسترش این کسبکند.  جادیرا ا یدییافته جدهتوسع یجهان بازارها

وکارهای شود. در کسبهای همراه انجام میگوشی های برخط و خرید خدمت از طریق پلتفرم موجود درتاکسی
توانند افراد در فضای اشتراکی ایجادشده می ،وکارافتد. در این کسباتفاق می 1نقطهبهاشتراکی نوعی تجارت نقطه

نند محصوالت مازاد تواکننده میبر نقش مصرففروش برسانند. مشتریان عالوهی خود را بههاکاال، خدمات و ایده
کنندگان از طریق پلتفرم شرکت کنندگان و مصرفعرضهوکار اشتراکی، وش برسانند. در کسبفرخود را نیز به
وانتقال مالی را نیز خدمات نقل ،بر تسهیل ارتباطعامل، عالوهط هستند، در این پلتفرم سیستمواسطه در ارتبا
  کند.پشتیبانی می

ی بازارهاترین وکارهای اشتراکی در کشور نوپا است، لیکن بزرگهای متولی کسباگرچه فعالیت شرکت
ای در یک های زنجیرهو فروشگاه های نوپا در حال انجام استمصرفی در محیط مجازی توسط همین شرکت

های فیزیکی مستقر در مراکز بر فروشگاهعالوه اندو توانسته اندتفرم مجازی خود را فعال کردهفعالیت جدید پل
بدون واسطه اشتراکی و پرداخت در درون پلتفرم،  صورتوکار محصوالت خود را بهاین کسب قیاز طر ،هااستان

 یو معرف تشرفیدر حال پهای جدید وکارهای اشتراکی در امتداد پیشرفت فناوریکسب برسانند. شتریانم دستبه
 و تغییرات اساسی هستندگیری سرعت در حال شکلوکارهای جدید در سطح جهانی با کسب. هستند دیهای جدایده

موانع  ،وکار اشتراکیورود به کسب. توسعه هستند حال ها دردهندهشتاب نام وکارها بانیز این کسب رانیو در ا
ل مانند رانندگی ونقفعالیت در صنعت حمل وکار بیشتر است.پذیری و آزادی عمل در این کسبکمتری دارد، انعطاف

بر تنوع عالوه ،وکارکردن در یک شرکت تاکسی است. متولیان این کسبتر از کارهای برخط، بسیار راحتدر تاکسی
های اند. برخی از کانالدهی کردههای توزیع سنتی سامانتر از کانالهای توزیع را توانمند و چابکمحصوالت، کانال

وکار، صورت اشتراکی از حق انحصاری و مزایای فروش محصوالت خاص برخوردار هستند. در این کسبتوزیع به
عامل ویژه یک تغییر اساسی در عرضه محصوالت ک پلتفرم با سیستمعنوان واسطه از طریق یها بههدهندشتاب

کنندگان دارند. استفاده از پلتفرم مجازی و ها اطالع کامل از موجودی انبار کاال یا خدمات عرضهاند. آنایجاد کرده
 ،وکاراین نوع کسب. (Barbu, 2018)کند هوش مصنوعی، عرضه محصوالت را برای مشتریان تسهیل و جذاب می

رسانی وکار اشتراکی بروز و خدمتنظر متولیان کسبکنندگان زیره در آن دارایی عرضهیک مدل اقتصادی است ک

                                                           
1 Peer to peer  
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متنوع است. از تأمین سرمایه برای نیازمندان تسهیالت تا وکار، وع عرضه محصوالت در این کسبشود. تنانجام می
وکار اشتراکی برای شود. مدل کسبه و آموزش را شامل میفروش ایده و استفاده از وقت مازاد خبرگان برای مشاور

طور وکار اشتراکی از فضا، انرژی و منابع بهاجراست. کسب قیمت نیز قابلفروش یا اجاره دارایی خاص و گران
وکار دهد. فرآیند عرضه محصوالت سبز در کسبمصرف مواد خام، انرژی را کاهش می کند واستفاده می تریموثق
مشکل ترافیک شهر  ،برهای برخط شرکت اوبار وقتی تاکسیست. برای اولین اجرا ا اکی بسیار آسان و قابلاشتر

های فسیلی را بر رفع مشکل مرور، میزان آلودگی ناشی از احتراق سوختاند، درواقع عالوهفرانسیسکو را حل نموده
چند  ،طرح استفاده از تجربه دیگران وکار یک مزیت رقابتی است.کاهش داد. گرایش مصرف سبز در این کسب

افتد، وقتی حوادث مهم، خوب یا بد در زندگی افراد اتفاق میسالی است در کشورهای پیشرو در حال اجراست. 
باعث  ،وکار اشتراکییابی و مشاوره با دیگران در کسبفاده از تجربیات دیگران است. سازوکار ایدهناگزیر به است

گرو  در ،وکارکسبرشد اقتصادی هر  که کرد بیانتوان می هساد طوربهشود. شکوفایی و ایجاد انگیزه در افراد می
 یماریب هنگام شیوع یاجتماع یگذارفاصله با در آن کشور است. های احتمالیتوجه به شرایط محیطی و آسیب

هرچه  .Seifollahi & Eskandari, ) (2021استقبال کردند نیآنالپالتفرم در  دیاز خر کنندگانمصرف، 19دیکوو
 کندیم دایپ یشتریب تیباشد، اهم دارتریناپا یطیمح طیشرا در، مشتریانرفتار  موقعبهو  حیصح ییشناسا

(Mohammadifar & Pourjamshidi, 2021). بعد تجارت  در« اشتراکی وکارهایکسب»عنوان آنچه تحت

ظهور استعدادهای بالقوه و ، سنتیهای مدیران بنگاهبارقه امیدی برای انگیزش تواند شود، میمطرح می الکترونیک
وکار اشتراکی در عنوان یک نمونه موفق از کسببه برست. سایت رسمی تاکسی اینترنتی اوهاشدن بالفعل آنتبدیل
ر گونه منتشی خود را اینوکار اشتراککسبحاصل از درآمد ی و اطالعات آمار ،uber_newsroom (2021)پورتال 

باعث شده تا  گذاران اقتصادیسرمایهدالر، جذب 365درآمد ماهیانه  میلیون نفر با 9/3کند. ایجاد اشتغال برای می
 دالر است اردیلیم 72 ی آنارزش بازار جهان ،کند جهان فعالیتشهر بزرگ  700و کشور  63در بیش از این تاکسی 

نفر عضو فعال در سراسر  ونیلیم 91از  شیبر باو .دالر درآمد داشته است اردیلیم 12از  شیب ریماهه اخ در سهو 
 .شده است فرآیندهای اقتصادیتقویت و  ارائه خدمتروند که سبب توسعه  میلیون سفر 14و روزانه  جهان دارد
معرفی محصوالت و صنایع جهانی و  و داخلی بازارهایرقابت در زمینه  وکار اشتراکی،های نو در کسبظهور ایده

وکارهای اشتراکی پیشرو داخلی سعی بر این است تا با بررسی کسب ،شود. در این پژوهشملی بسیار مهم تلقی می
 بندی نمود.توسط مشتریان را شناسایی و طبقه یعوامل مؤثر بر انتخاب محصوالت اشتراکو خارجی، 

 

 پژوهشنظری و پیشینه . مبانی2

 کارهای اشتراکیوانداز کسبچشممفاهیم و  .2-1

با  ای گانیصورت راافراد، به هایو ایده خدمات، هاکه در آن دارایی یاقتصاد ستمیس کی ،وکارهای اشتراکیکسب
 وکارهایترین تعاریف کسبمهم شود.می اشتراک گذاشتهبه نترنتیا قیمعمول از طر طور، بهنهیپرداخت هز

 شود. بیان می 1اشتراکی در جدول شماره 
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 وکارهای اشتراکی (. تعاریف کسب1جدول )

 تعریف منبع

(Görög, 2018) 
 ودخ نامشهودمشهود و  یهادارایی هاشرکت، است مردم انیمحبوب در می اقتصاد دهیپد یک گذاریامروزه اشتراک

 .استشده  اندازیراه گانیرا و دیجد وکارکسب کی نترنتیکمک ا با. گذارنداشتراک میپول به ازای دریافت دررا 

(Davis, 2016) 

از  رهیو غ آموزش ،ونقل، حملدارینمهماخدمات  است، دهیرس یمانند گردشگر یسنت عیبه صناوکار اشتراکی کسب
 یهای تجارو مدل دیهای جدفرصت ،وکاردر این کسب عیرشد سر ممفهووکار هستند. های مهم این کسبفعالیت

 کند. می جادیرا ا
(Boriana 

Rukanova, 
2020) 

 صی اشخابرا ییایمزا اشتهار و تواندمی ،شودئه میصورت داوطلبانه اراکه به یتجار یهابه داده یدسترس
 .داشته باشد و غیردولتی یهای دولتسازمان

(Julia 

Schwanholz, 

2020) 

های چارچوبدر  یهای مختلف تجارل، اهداف و مدیداری، سود و پایتعامل اجتماع ،وکارهای اشتراکیکسبدر 
نگیزه ا با ،تالیجیدمحصوالت در محیط گذاری . اشتراکیابدگذاری توسعه میاشتراک دگاهییافته و با د تکامل ینظر

روری ضمحصوالت گذاری اشتراکبه یسازی برا. نقش دیجیتالگیردصورت می فمختل یهای تجارو مدل
 .باشدمی

(Youlin 

Huang, 2021) 

 تخدماارائه های مهم است. ویژگی یاتیعمل هایجویی در هزینهصرفه ،وکارهای اشتراکیکسبهای مهم از ویژگی
اجرای نظر  ها ازکت. شراشتراکی استوکار کسبدر های نوآورانه مدل وکار، توجه به راهبردها ودر این کسب

 کنند. کنندگان را ایجاد میبرای مصرفتوجهی قابلاشتراکی، ارزش  وکارهایکسبدر  های نوآورانهمدل

(Sundararajan, 

2016) 

 را جدیدی یاجتماع زندگی و اندادهد تغییر را ما معاشرت نحوه اند،گرفته قرار اینترنت بستر بر که هاییپلتفرم
 خام هایهداد و اطالعات به را خود جای نهکارخا و زمین و اندکرده پیدا ارزش هاداده اکنون. اندکرده ریزیپایه
 اقتصادی هایهمکاری از مدلی به را ما توانسته اینترنت حاال ،جهانی جنگ دو از بعد که گفت توانمی. اندداده

 .آورد دستبه جدید دنیای ساخت برای را همگان همراهی و کرده نزدیک

(Xiaoxi Zhu, 

2021) 

ر د چرخه عمر محصول یابی. ارزمفید هستندجامعه  یبرا ،زیستمحیط با سازگار یاشتراک وکارهایکسب
 اداقتصسبز و  یطراح هایزمینه در را یدیهای کلفناوری ی توسعهاز مرزها یکیعنوان به وکارهای اشتراکی،کسب
 گیریم. نظر میسبز در

 

بر  یمبتن محصوالتهای مختلف اشتراک از جنبه یناش ییو معنا وکارهای اشتراکیکسب مفهومابهام در  کی
 ( ,Ertz, Durif & Arcandشوداست که منجر به بحث در مورد مرزها و دامنه اقتصاد اشتراک می نترنتیا

تواند و می رودمی کاربه عمومی صورتاغلب به ،"اشتراکیاقتصاد "شده بر مبنای محصوالت ارائه اصطالح. 2019)
. (Schlagwein, Schoder & Spindeldreher, 2019) کند انیبو  شود شاملرا ی زیادی های مختلفویژگی

تراز، تجارت هم عنواناوقات منحصرا  به یگاه ،یاشتراک وکارهایشده در کسبمحصوالت ارائه ،مثال عنوانبه
عنوان به ،وکارهای اشتراکی. در کل کسب(Gobble, 2015) شودشناخته می رینظبهرینظ دهیپد کی نقطه وبهنقطه

شامل معامالت با  ،وکار، مالکیت در این کسبنیابراست. عالوه شده گرفته درنظر یترتجارت با مش و دهیپد کی
معامالت با مالکیت در  ،گریکه در مواقع ددرحالی. (Botsman & Rogers, 2010) است تیمالک یانتقال دائم
با گسترش . (Gutt & Hermann, 2015) استوکارهای دیگر های کسبتعاریف ویژگیفراتر از  تیانتقال مالک

 یبخش برا نیاست. ا ظهورحال در  دیجد یعنوان بخشبه یاشتراک وکارهایکسب، نترنتیبر ا یهای مبتنفناوری
 یدر کشورها یاقتصاد دیهای جدفعالیت اندازیراه، امکان تحول و یاقتصاد گریدهای از بخش یاریبس

ترازی در عرضه و دلیل تناسب همبه ،وکارهای اشتراکیکسب. (Nivedita, 2019) کندتوسعه را فراهم میدرحال
 رانیدر ا نترنت. ای(Yang, Fan, & Yang, 2020)نقطه معروف هستند بهوکارهای نقطهنام کسبتقاضا اغلب به

تهیه  اماکن اقامتی، ینترنتیو ارزر وانتقاالت مالی،عنوان بستری جذاب برای انجام کارهای روزمره ازجمله نقلبه
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عنوان یک محیط های اینترنتی و اشتراکی بهتهیه ملزومات اداری و منزلی و اخیرا  عضویت، مسافرتی یهاتیبل
مراجعه به  و یکیتجارت الکترونوکارهای که کسبدهد می نشان ،دیجد پپژوهشیک  شده است. معمول تبدیل

 سیپرا ،ای. در مطالعه(Rajabi, 2017)بیشتر است  هیهمسا یاز کشورها، رانیاخط در ی برتجار هایسایتوب
وکار کسبهای از فعالیت یدر برخ ییکایکنندگان آمرمصرف پنجمیک با یکه تقر داد نشانواترهاوس کوپرز 
 ه است که حجم معامالتداد نشاناروپا  ونیسیهای کمبررسی. (Cusumano, 2018) هستند اشتراکی مشغول
 کاال اشتراک ،توزیعاروپا در پنج بخش: فروش کاال، اجاره محل اقامت،  هیدر اتحادوکارهای اشتراکی ناشی از کسب

 ( ,Commission Europeanبوده است وروی اردیلیم 27.9بر بالغ 2015کاال، در سال  یاشتراکهای نو ایده و

کنند بینی میپیش ،2016کمسیون اقتصادی اروپا در گزارش منتشرشده در دوم ژوئن  از کارشناسان یبرخ. 2017)
اروپا در  هیبه اقتصاد اتحاد وروی اردیلیم 572تا  160 نیتواند بمی وکارهای مبتنی بر اقتصاد اشتراکیکسبکه 
 وکارهایمیزان معامالت ناشی از کسب ،نیدر چ. (Commission European, 2016)اضافه کند  ندهیهای آسال

و  دیدالر( رس اردیلیم 500) وانی ونیلیتر 3.45به حجم معامالت میزان رشد برابر شد و دو ،2016در سال  یاشتراک
در سال رشد  درصد40طور متوسط به ندهیچند سال آ یط در رودانتظار می ،کشور نیا یطبق مرکز اطالعات دولت

استفاده  وکار اشتراکیکسب یهاعاملسیستمپلتفرم نفر از  ونیلیم 700حدود  ،2017در سال  .(Bo, 2017) کند
 اند. کرده
اقتصاد مشترک  ی، هشت عامل اصلهیروس یکیو انجمن ارتباطات الکترون TIARCENTERگزارش سایت طبق 
و فضای دفاتر  ،، اجاره محل اقامت1نگیکارپول ،اشتراک خودرو ،جدید و جذابمشاغل  ،C2C)فروش  هیروس

دالر( در سال  اردیلیم 7.8روبل ) اردیلمی 511 به درصد30کاالها( با رشد اشتراک گذاری گسترده و سرمایه ،اشتراکی
 هم معرفی یاشتراک داقتصا نام وکارهای اشتراکی را گاهی باکسب. (Anton Gubnitsyn, 2018) رسید 2018
های معامله بر کاهش هزینه یاصل دیتأک و وجود دارد شتریب یاقتصاد یکردهایرووکار در این کسب رای، زکنندمی

. (Nivedita, 2019)برای حمایت از مشتریان است خدمت خوب  کعنوان ی، بهها درفروشازجمله حذف واسطه

اند. مسلما  ها و مسکن گذاشتههایی مانند ازدحام جادهبر زیرساخت یدیشد راتیها تأثشرکت ریو سا Airbnbبر، او
گفته . بهکمتر شده استازدحام  ،هادلیل استفاده از آنبه ورکیویو شهر ن سکویمانند سانفرانس یبزرگ یشهرهادر 
درصد 8در مرکز شهر منهتن را حدود  کیبر سرعت ترافاز او یشازدحام نا"ونقل چارلز کومانف، حمل لگریتحل

 . (Steven, 2017) "کاهش داده است

                                                           
ها برای کم کردن تعداد که بیش از یک نفر بتواند در یک زمان از آن خودرو استفاده کند و یکی از بهترین روشطوریشود، بهشخصی گفته مینوعی اشتراک خودروی سواری )carpooling( سفریهم 1

 .باشدسرنشین در سطح شهر میخودروهای تک
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 (World Bank Group, 2020)( تی)درصد جمع، مصرف اینترنت در ایران نمودار(. 1نمودار )

 
 نفر جمعیت ایران 1۰۰ازای هر . تعداد کاربران اینترنت بهرانیا(. موقعیت جهانی مصرف اینترنت در 2) نمودار

 (World Bank Group, 2020)دهد. میرا نشان 7۰عدد 
 

 وکارهای اشتراکی های موفق خارجی کسبنمونه .2-2
 Forbesو  Airbnbتوان به شرکت می ،در سطح جهانی گرفتهصورتوکار اشتراکی های کسبترین فعالیتاز مهم

اند مشکل اقامت و تهیه اسکان برای گردشگران را وکار اشتراکی خود توانستهاشاره کرد که از طریق پلتفرم کسب
از طریق پرورش و نگهداری توانسته است  ،وکار اشتراکییک شرکت با کسب Roverبرطرف کنند. شرکت 

خدمت نگهداری با دریافت مبلغی تقاضی ارائه و م کنندگان ارتباط برقرار نمایدرضهخانگی بین مشتریان و ع حیوانات
ترین بزرگو زمینه جابجایی مسافر فعالیت دارد  در ،Uberشرکت کنند. زمینه نگهداری از حیوانات فعالیت می در

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

مصرف اینترنت Column2 Column1



 
 کنندهمطالعات رفتار مصرف 1400، شماره چهارم، دوره هشتم 197
 

های از تاکسی های این شرکت اندکی بیشترممکن است هزینه دریافتی توسط تاکسی ت.راحتی اس Uber مزیت
های سفارشی ولی مسیریابی درست برای گردشگران، راحتی انتخاب نوع تاکسی و مقصد سفر، توقف معمولی باشد

از طریق  ،Turo وکار اشتراکی است. شرکتشده توسط این شرکت کسبو پرداخت آسان از بارزترین خدمات ارائه
وکارهای اشتراکی ان کسبمحبوبیت زیادی بین مشتری ،قیمت با مبلغی کمهای لوکس و گراندادن ماشیناجاره

 یاست. کسان های شلوغ و پرجمعیتویژه در خیابانبه نگیپارک سیسرو با ارائه ،JustPa کسب نموده است. شرکت
 ،TaskRabbit شرکت .اشتراک بگذارندپارکینگ اختصاصی خود را بهتوانند می ،دارند نگیمناطق پارک نیکه در ا

کند. شرکت کنندگان رابطه برقرار میآمیزی و تعمیرات منزل بین جویندگان کار و درخواستزمینه خدمات رنگ در
Lending Club، کند، شرکت زمینه تأمین مالی بین افراد فعالیت می درPoshmark،  از طریق فروش پوشاک مازاد

زمینه مراقبت از فرزندان بین والدین و افراد  در ،SitterCityنماید. شرکت افراد اقدام به فروش اشتراکی می
 کند. متقاضی ارائه خدمت نگهداری از کودکان ارتباط اشتراکی برقرار می

ایده در  100دهنده با بیش از های شتابصورت فعالیتوکارهای اشتراکی خوبی بهدر داخل کشور نیز کسب
 نیسفارش آنالهای برخط(، سفر و گردشگری، اکسیی )تشهرونقل درونحملهای های مختلف مانند، شرکتحوزه
 .. انجام. ی ونترنتیا یهایفروشخردهآموزش و توانمندسازی،  ،، حوزه امالک، فناوریاندام و تناسب یسالمت، غذا

 دهد.می وکار اشتراکی را نشانشده در کسبهای انجامترین فعالیت( مهم2که به شرح جدول شماره ) شده است
 

 شده در ایرانوکارهای اشتراکی انجامکسب (.2جدول)

 افزارنرم موسیقی و صوت دولتی و نظامی کاالهای خانگی خدمات اداری

 ورزش منابع طبیعی افزارسخت تولید محتوا و انتشارات تبلیغات

 سبز محصول زیست ومحیط مسیریابی و نقشه سالمت داده و تحلیل آن کشاورزی

 ونقلحمل پرداخت فناوری اطالعات طراحی افزار موبایلنرم

 سفر و گردشگری پلتفرم سرویس اینترنت آموزش هوش مصنوعی

 ویدئو امنیتحریم خصوصی و  گذاریوام و سرمایه انرژی بیوتکنولوژی

  ایخدمات حرفه تولید رویداد مد و پوشاک

  امالک رسانه و سرگرمی خدمات مالی بازرگانی و تجارت

  فروش و بازاریابی هارسانپیام خوردنی و آشامیدنی سبک زندگیجامعه و 

  علم و مهندسی موبایل بازی وسایل الکترونیکی

 

 وکارهای اشتراکیویژگی کسب .2-3
صورت بهگیری تصمیم ندیآهای ورود: دو فراز کشور و حالت خارج یانتخاب بازارها" عنوانیک مطالعه تحتدر 

 ندیآفر کیعنوان دو جنبه از شد که انتخاب بازار و انتخاب حالت ورود به بازار به شنهادیپ "؟تفکیک اترکیب ی
 . (Koch, 2001) رفتگیری موردتوجه قرار گتصمیم

 روشبهتأمین تسهیالت مالی گذاران در عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه"با موضوع  گرفتهصورتدر مطالعه 
 تیو امن یسودآورمربوط به ، یاتیعمل ییتواناین شتریدهد که بمی نشانها در بازارهای چین بررسی "1همتاهمتابه

                                                           
1 Peer to peer (p2p) 
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 Wirtz (2019). (Yang, Fan, & Yang, 2020) کندکمک می گذاریبه بهبود سرمایهاست که  عاملسیستم
 کند. ( بیان می3وکار را در نمودار شماره )استفاده در کسبپلتفرم قابل عانوا

 

 
 (Wirtz, 2019)(. انواع پلتفرم 3نمودار )

 

است، اما  وابستهگذاشتن محصوالت اشتراکبه یبه اراده کاربران برا یاشتراک یوکارهااز موارد، کسب یاریدر بس
 ،یاشتراک یوکارها. در کسبکنندگان مهم استمیزان خطرپذیری برای مشتریان و عرضهمبادله،  کیانجام  یبرا

کسب اعتماد خود هستند،  در پلتفرم جامعه یاعضا نیاعتبار و سنجش روابط ب جادیمتعهد به ا یهای اقتصادسازمان
 ( & Hawlitschek, Teubnerاست برای صاحبان پلتفرم مهم انیمشتر و کنندگانتولیدکنندگان، تأمین پلتفرم

2016Weinhardt, ( .سال  کند و درصورت الکترونیکی فعالیت میزمینه احراز هویت مشتریان به ، در1ساینکت
 ای یطوالن خاطربه یبانک حساب های مربوط بهبرنامه درصد40که  دیرس جهینت نیو به ا داد انجام یپژوهش 2016
 ساده هستند ندیآاما با فر نینام آنالثبت دنبالبهاند. کاربران شده رها کارهمهینام نثبت ندیآبودن فرسخت

(Research Sapio, 2016) .بر و گوگل )در نقش موتور جستجو(، تنها آمازون، او ن،ینکدیبوک، لفیس نستاگرام،یا
 وار،یبالگفا، باما، د کاال،یجیاز آپارات، د نترنتیا یفضا در .شوندیمحسوب م یالمللنیهای باز پلتفرم ییهانمونه

های موفق و از پلتفرم یهای خوبعنوان مثالبازار، بهسکند و کافهلست شا،یکلوب، پون ،یساسنپ، تپ زیو ن پوریش
 .ردنام بتوان داخلی میپرمخاطب 

با  شده وبا منابع علمی استخراج، همراه وکارهای اشتراکیکسبهای بندی کلی، ویژگیدر یک جمع
 .است شده داده نشان 3ل شماره وها در تحقیقات پیشین، در جـداهمیت مؤلفه درنظرگرفتن

  

                                                           
1 Signicat  

انواع پالتفرم ها 
در مدل های 
کسب و کار 

پالتفرم 
کسب وکار 
اشتراکی 

دارایی و )
خدمت پالتفرم پیام 

رسان

پالتفرم شبکه  
اجتماعی

پالتفرم تطبیق  
خرید و فروش

پالتفرم تولید 
محتوی 

پالتفرم رزرو

پالتفرم تامین 
منابع و سرمایه 

گذاری

عه پالتفرم توس
نرم افزار

پالتفرم 
پرداخت
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 وکار اشتراکیهای کسبزمینه ویژگی شده در(. خالصه تحقیقات انجام3)جدول 

 پژوهشنتایج  پژوهشو روش  آماریجامعه نام پژوهشگر
(Soltysova, 2020) وکارهای وتحلیل کسبتجزیه

 اشتراکی 
 یمبتن یهای تجارمدل سهیمقا و یاندازهای اقتصاد اشتراکچشم

 یسنت یوکارهاهای با کسبرا در رابطه با مدل یبر اقتصاد اشتراک
(Minttu, 2020) وکار مختلف کسبمدل  13 مطالعه

 یاقتصاد اشتراک
وتحلیل کمک به تجزیه یبرا یچارچوب مفهوم کیمقاله  نیا در

 .شد یفمعر یهای تجارمدل داریارزش پا جادیا لیپتانس
(Xufeng L, 2020) یکدر اقتصاد اشترا داریتوسعه پا یالزم برا طیشرا یبررس یاشتراک یوکارهاکسب هایمدل 
(Ruben D’, 2020) تیو امن یتکنولوژ ،حکمرانی اعتماد، وکار اشتراکیمشتریان کسب 
(Giana M, 2019) یجارتام ن ،ی)نوآور ندهایفرا ،مؤسسات ،یابیبازار یاصل پایه سه وکارهای اشتراکیمشتریان کسب، 

 یارزش )به ارزش برا جادیو ا ارزش( ،یتجربه مشتر
 جامعه( رفتار یارزش برا ،هاشرکت یارزش برا ،کنندگانمصرف
  یحکمران ،کنندهمصرف

(Linghong Zhang, 2019)  تولیدکنندگان محصوالت سبز و
 غیر سبز

فاده است تیمحرومفع برای ر یاتیهای مالو سیاست هااعطای یارانه
 از محصوالت سبز

(Mathieu B, 2018) 310 یبانکدار ،در فرانسه یمشتر 
 فروشیخرده

 ،تعهد ،شناختیروان تیشرکت درگرو مالک یحکمران
 پذیری وپیشنهاد

(Kumar, 2018) ییپاسخگو وکار اشتراکیمشتریان کسب 
(Thakur, 2018) نکرد اعتماداشتغال،  تیرضای، مشتر تعامل، نیآنال یبررس در تلفن همراه یانمشارکت مشتر ،

 اعتدال
(Sung & Lee, 2018) سیدهنده سروارائه Airbnb 

 یبرا یسازی معادالت ساختارمدل
 ییایپو ،یسودآور در اقتصاد مشترک، ارزش مشتر یتجار مدل

لت اعتماد و سهو ،یحکمران ،یشبکه، اشتغال، استقالل مشتر
 استفاده

(Ge Zhu, 2017) تلفن  یهاعاملتعامل در سیستم
 همراه

 و یشلذت بخ ،یداریپا ،یروابط اجتماع نترنت،یهای اشبکه تأثیر
 انیرفتار مشتر رییمؤثر بر نگرش و تغ یاقتصاد یسودآور

(Barbu, 2018) 320 وکار اشتراکی مشتری کسب
 تاکسی آنالین او بر 

اط تبو شهرت، ار یاجتماع لیاز تسه یناش انیمشتر یساز متعهد
 یذاتکاربر، لذت

(Buda, 2017) 452 وکارهای مشتری کسب
 اشتراکی

 یمال یابیارز ،زمان، سودآوری پرکننده

(Ansari, 2017) و جلب  یشخص میحفظ حر ،کاربرد آسان، روزآمد ،یسودآور های بیمهمشتریان شرکت
 اعتماد، توجه

(Ge Zhu, 2017) و دیقصد خر ،تیزیست بر رضاو محیط انیمشتر یمال طیشرا به یلموبا افزارهایمشتریان نرم 
 یذهن مشتر راتییتغ

(Brugnoni E, 2016)  تحقیق توصیفی نوآوری و مدیریت
 در اقتصاد اشتراکی

 یعموم ازلحاظ نگرش یاشتراک یوکارهامؤثر بر کسب عوامل
مشارکت  و عوامل مؤثر برشناختی عوامل جمعیت ان،یمشتر

 ،یودآورس ،یحکمران ،زیستمحیط ت،یو جذاب یاعتماد، لذت بخش
 .کندمی انیرا ب

(Boriana Rukanova, 

2020) 
وکار اشتراکی اوبر، کسب
 بیانایربی

و  نیذه تصویر، شدهدرک تیفیموانع، اعتماد، تعهد، ک حذف
  یکدلی

(Mingming, 2016) تأثیر دارد انیمشتر یو وفادار یمشتر تیو رضا ارزش آگاهانه مقامات سمینظارت، مکان. 
(Del I. Hawkins, 1992) یتماعاج ،یعاطف ،ای)وظیفه از کسب ارزش یناش یکارآمد خود انگکنندمطالعه رفتار مصرف، 

 (یریادگی نهیهز
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، با شده از آناستخراج یمنابع علم و یوکارهای اشتراکهای موردنیاز کسببندی کلی، ویژگیدر یک جمع
 داده نشان 4 شماره، در جـدول شده توسط پژوهشگرانانجامها در تحقیقات اهمیت مؤلفهدرجه باالی  درنظرگرفتن

 است.  شده
 

 یوکارهای اشتراکبندی عوامل مؤثر بر کسبجمع (.4)جدول 
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     * * *   *        * سودآوری
    * * *  * *     * *    اعتماد

      *         *    یشخص میو حر تیامن
      *  *            استفاده سهولت

     * * *  * *         یبخشو لذت تیجذاب
     * *      *       محیطیزیست یآگاه
   *         *       ینوآور
       *  * *         یاجتماع روابط
      * *    *   *     اخالق
   *     *  * * *   *    یحکمران
    *    *    *     *  انیمشتر یذهن یو هنجارها ارزش

       *  * *  *   *    یو رفاه اجتماع یداریپا
   *    * * *          ینیو کارآفر اشتغال

      *  *  *     *    هاو شبکه یتکنولوژ ییایپو
       *       *     شهرت
  *                 آگاهانه نظارت

        *           شدهدرک یو آگاه استقالل
 *           *       یاز خود و سبک زندگ برداشت

 

 ی حاصل ازکه براساس منابع استخراج تآورده شده اس وکارهای اشتراکیعوامل مؤثر بر کسب ،5در جدول شماره 
دیریت دانشکده و تأییدشده توسط اساتید خبره گروه م 2020تا  2016های مطالعات مقاالت منتشرشده بین سال

 د.تنظیم گردید. الزم به ذکر است ترتیب و تکرار عوامل هیچ تأثیری بر اهمیت عامل ندار
 

 وکارهای اشتراکی )منابع و نظرات خبرگان(کسببر  های مؤثرتکمیل مؤلفه (.5)جدول 
 مرجع متغیر ردیف مرجع متغیر ردیف

 ,Thakur) ,(Eunsuk, 2018) سودآوری 1

2018) (Soltysova, 2020),  

  (Barbu, 2018), 
(Buda, 2017),  

(Giana M, 2019) حکمرانی 10 ، (Brugnoni E, 

2016) ،(Eunsuk, 2018) ،
(Thakur, 2018)،(Ge Zhu, 2017) 

 ,Barbu) ,(Räisänen, 2021) اعتماد 2

2018), (Ansari, 2017), 
(Thakur, 2018), (Buda, 

2017), (Ruben D’, 2020) 

ارزش و  11
هنجارهای 

(Ge Zhu, 2017), (Kumar, 2018) 
, (Minttu, 2020), (Giana M, 
2019)  
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 مرجع متغیر ردیف مرجع متغیر ردیف

 ذهنی 
امنیت و حریم  3

 شخصی

(Barbu, 2018), (Ruben D’, 

2020)  
رفاه  پایداری و 12

 اجتماعی

(Eunsuk, 2018), (Thakur, 

2018), (Buda, 2017), (Giana M, 
2019)  

 ,Barbu) ,(Kumar, 2018) سهولت استفاده  4

2018) 
اشتغال و  13

 کارآفرینی

(Eunsuk, 2018), (Brugnoni E, 

2016), (Kumar, 2018) , 
(Thakur, 2018) 

جذابیت و  5
 بخشیلذت

(Eunsuk, 2018) ،(Thakur, 

2018)، (Ge Zhu, 2017) 
(Buda, 2017) ،(Barbu, 2018) 

پویایی  14
تکنولوژی و 

 هاشبکه

(Eunsuk, 2018), (Kumar, 2018) 
, (Barbu, 2018), (Buda, 2017) 

آگاهی  6
 محیطیزیست

(Barbu, 2018), (Buda, 2017), 

(Linghong Zhang ,2019) 
 Ge) ,(Boriana Rukanova, 2020) شهرت 15

Zhu, 2017) 

 Brugnoni) , (Giana M, 2019) نوآوری 7
E, 2016) 

 (Mingming, 2016) نظارت آگاهانه 16

 ,Ge Zhu) ,(Eunsuk, 2018) روابط اجتماعی 8

2017), (Thakur, 2018) 
استقالل و  17

 آگاهی 

(Kumar, 2018) 

 ,(Boriana Rukanova, 2020) اخالق 9

(Ge Zhu, 2017), (Barbu, 

2018) 

برداشت از خود  18
 و سبک زندگی

(Del I. Hawkins, 1992), (Giana 

M, 2019) 

 

 شناسی پژوهش. روش3
است. برای  یشیمایپ–یفیاجرا توصنوع  کمی و ،کار نظر روش و از یکاربرد ،نظر هدف ، ازحاضر پژوهش

، روایی پژوهشت اساتید برای تأیید و تکمیل متغیرهای انظر پرسشنامه ساختارمند و ازاز  ،کمیآوری اطالعات جمع
ای و کتابخانه های اسنادیبررسیپس از  .ها، استفاده گردیدشاخص ها ومؤلفهدستیابی به و سؤاالت پرسشنامه 

کارهای اشتراکی، عوامل مؤثر وبا موضوع کسب 2020تا سال  2016ی هاشده در سالمربوط به تحقیقات انجام
آوری اطالعات ساخته برای جمعابزار پرسشنامه ساختارمند، محقق بندی عوامل، ازشناسایی شدند. پس از جمع

محتوایی توسط اساتید گروه مدیریت پرسشنامه، از روش روایی ظاهری/ استفاده گردید. برای سنجش روایی
شده  تأیید 83/0کرونباخ  یبا استفاده از آلفا ،پرسشنامه ییای. پاگرفتشکده واحد قشم مورد بازبینی قرار دان بازرگانی

 عیدر شهر تهران توز یمحصوالت اشتراک انیمشتر در بین ی                گیری کامال  تصادفنمونه روشبهاست. پرسشنامه 
. با توجه به لحاظ گردید آماری جامعهعنوان وکارهای اشتراکی شهر تهران بهتمام مشتریان کسب .دیگرد

 .دیگرد نیینفر تع384 ،ها. تعداد نمونهشد استفاده نیجوامع نامع یحجم جامعه، از فرمول کوکران برابودن نامحدود
مؤلفه استخراجی، یک 18، برای پرسشنامه در بخش اصلیشده است.  دو بخش عمومی و اصلی تهیه در ،پرسشنامه
کثرت متغیرها و عدم وجود  با توجه بهشده است.  طرحای گزینه5لیکرت  دهیسؤالی با طیف پاسخ68 پرسشنامه

استفاده  1آزمون تحلیل عاملی اکتشافی از هاوتحلیل دادهتجزیه عوامل، برایبندی دسته یبرا روابط قبلی و مبنایی
 .شد

  

                                                           
ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل به منظور کشف و شناسایی شاخص ،های تجربیبه دنبال بررسی دادهپژوهشگر  )Exploratory factor analysis (در تحلیل اکتشافی 1

 .، مدل ساز یا فرضیه ساز باشدتواند ساختارسازعالوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می)Exploratory factor analysis (دهد. به بیان دیگرتحلیل اکتشافیمعینی انجام می



 

 202 ... اشتراکی وکارهایکسب محصوالت انتخاب بر مؤثر عوامل بندیطبقه و شناسایی
  

 مراحل تحلیل عاملی اکتشافی . 3-1
ستفاده ت. با ااس طالعهمؤثر بر یک مجموعه بزرگ موردمکشف ابعاد  یبرا راهکار کی ی،اکتشاف یعامل لیروش تحل

 انیم گونه رابطههیچ با توجه به اینکه کاهش داد. یرا به چند عامل اصلعوامل زیادی  توانیم ،روش نیاز ا
عاملی  برای تحلیل Taherdoost  (2014)شود.استفاده می یاکتشاف یعامل لیاز تحل ،وجود ندارد هاویژگی

 دهد.میگانه را نشانهای پنجگام 4. نمودار شماره گام اصلی وجود داردپنج اکتشافی 

 
 (Taherdoost, 2014) اکتشافیتحلیل عاملی گانه های پنج(. گام4نمودار )

 

 یشافاکت یعامل لیتحل یها برامناسب داده یابیارز .3-1-1

از ، شده استگیریای اندازههای بین متغیرههمبستگی اکتشافی، بررسیتحلیل عاملی با توجه به اینکه مبنای 
 شود.ها استفاده میها و آزمون بارتلت برای بررسی همبستگی بین ویژگیبرای کفایت داده KMOآزمون 

 های اولیهعاملاستخراج  روش .3-1-2
 از روششود. برای انجام این کار، ها تعیین میموردنیاز برای تبیین دادهمؤثر و های ، تعداد عاملمرحله دومدر 

 شود.استفاده می SPSSافزار در نرم 1یاصل هایمؤلفه

 یعامل لیها در تحلانتخاب تعداد عامل .3-1-3
مودار نیا  کتل یو آزمون اسکرها( شده توسط عامل)واریانس تبییندو معیار مقادیر ویژه از ، فاکتوربرای تعداد 
 .شوداستفاده میسنگریزه 

 شدههای استخراجعاملانتخاب روش چرخش  .3-1-4
Cattell (1945)  ناسب م جیتوان به نتانمیمقادیر اولیه بدون چرخش  ،در تحلیل عاملی اکتشافیمعتقد است که

 سی بهدستر که تساختار ساده اس کی و است کردن تحلیل نتایجچرخش، سادهیافت. درواقع اساس  دست لیتحل
ها عامل بین استقاللحفظ  دلیلبه Varimax وشاز ر SPSSافزار کند. در نرمرا تسهیل میتکرارپذیر  جینتا

 شود. استفاده می

 هاتفسیر و انتخاب عامل. 3-1-5
  (Henson, 2006)شود صورت ذهنی و استقرائی با کمک خبرگان انجام میها بهتفسیر عامل

                                                           
1 Principal Componenet 

تفسیر و انتخاب عامل ها

انتخاب روش چرخش عامل ها

انتخاب تعداد عامل ها در تحلیل عاملی

روش استخراج عامل های اولیه

ارزیابی مناسب داده ها برای تحلیل عاملی اکتشافی 
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 های پژوهش. یافته4

 آمار توصیفی .4-1
 شده دهندگان بررسیپاسخسابقه اشتغال  و تأهلوضعیت فراوانی جنسیت، سن، تحصیالت،  ،5شماره  ر جدولد

 وکارهای اشتراکیکنندگان محصوالت کسبدرصد مصرف1/84دهندگان، ، از مجموع پاسخهااست. براساس یافته
وکارهای اشتراکی کسب درصد است و احتماال  تمایل مردان متأهل به خرید از62مرد هستند، نسبت افراد متأهل 
محدوده  نیدر اسالی هستند، یا دوره میان سال40تا  30ندگان در بازه سنی کنبیشتر است. بیشترین آمار مصرف

درصد نیز 2/48کنندگان با سال مصرف10کنند. سابقه اشتغال کمتر از یتر خرید مافراد معموال  منطقی یسن
یانگر گرایش که ب درصد است70/80تحصیالت دانشگاهی برابر با کنندگان دارای تأمل است و مجموع مصرفقابل
 وکارهای اشتراکی است. به سمت کسب التحصیالن دانشگاهیفارغ

 
شده است( رصد ارائهمار براساس ددهندگان ) آشناختی پاسخگی جمعیت(. ویژ5جدول )  

 جنسیت سن

 زن مرد سال 20کمتر از   30تا  20بین  سال 40تا  30 و بیشتر 50تا 40

5/25  4/40  6/28  5/5  1/84  9/15  

 تأهل سابقه اشتغال

 متأهل مجرد سال 10کمتر از  سال 15تا 10 20تا  15 25تا 20 24بیشتر از 

5/5  3/7  8/12  3/26  2/48  38 62 

 تحصیالت

 دیپلم و زیر دیپلم کاردانی کارشناسی لیسانسفوق دکتری و باالتر

5/11  5/19  8/39  9/9  3/19  

 

 تحلیل عاملی اکتشافی روش بههای عرضه محصوالت اشتراکی بندی فروشگاهطبقه .4-2
 گیرینمونه یتآزمون کفا .1-2-4

بودن تعداد داده برای انجام تحلیل از کافی یناناطم برای کسبفرض انجام تحلیل عاملی است و پیش ،این آزمون
 تحلیل برای نمونه هایمناسب داده بیانگر تعداد ،KMOآزمون شود. استفاده می 1KMO یهااز شاخصعاملی 
 تر باشد،نزدیک یک به شاخص مقدار اگر .است متغیر یک تا صفر بین در شاخص این است. دامنه مقدار عاملی
 مناسب عاملی تحلیل نتایج ،باشند 6/0از  کمتر و اگر مقدار هستند مناسب عاملی تحلیل شده برایاستفاده هایداده

دهد و می را نشان 711/0عدد  ،6شده در جدول محاسبه KMOو همبستگی جزئی وجود ندارد. شاخص  نیست
 کند. گیری را تأیید میکفایت نمونه

 فرمول محاسبه
𝐾𝑀𝑂 =

∑∑𝑟𝑖𝑗
2

∑𝑟𝑖𝑗
2 + ∑𝑎𝑖𝑗

2  

 
  

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy 
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 1آزمون بارتلت. 2-2-4
 گیهمبست بودن ماتریسواحد ویکه »کند و فرضیه صفر امل را بررسی میهمبستگی درون عو ،این آزمون
 برای، یا همانی باشد کهی واحد، همبستگی ماتریس اگر. دهدمی قرار موردآزمون را« شدهمشاهده متغیرهای
متر ک درصد5 از آمدهدستداری بهمعنی سطح ،اگر در آزمون بارتلت. نیست مناسب( عاملی مدل) ساختار شناسایی

 هیچ پژوهش، صفر فرض و دارد وجود ارتباط پژوهشمتغیرهای  بین یعنی نیست همانی همبستگی، ماتریس باشد،
 کند.ا رد میر -ندارد وجود شدهگرفتهاندازه پدیده دو بین ایرابطه
= 𝐻1میان متغیرها ارتباط وجود دارد    = 𝐻0  داردنمیان متغیرها ارتباط وجود 

 

 املیگیری بر آزمون تحلیل عبرای کفایت نمونه و بارتلت KMO مربوط به شاخص(. 6) جدول

  آزمون بارتلت KMO شاخص

711/0  
 624/2324 دو یآماره کا

 498 یدرجه آزاد

  000/0 داریسطح معنی 

 
 صفر فرض عدم تایید که بیانگر دهدمیرا نشان 000/0 آزمون معناداری آزمون بارتلت سطح ،6شماره  در جدول 

 دارد.  وجود معناداری ارتباط متغیرها میان یعنی باشد،می

 هاعاملروش استخراج و انتخاب تعداد . 4-2-3
 توانیاست که م ییهاتعداد عامل نیکمترکردن مشخص"انتخاب روش شامل  ،SPSSدر محیط ها استخراج عامل

 ،های اصلیمؤلفه یها. روش"برد کاربه رهایمجموعه متغ نیمتقابل ب یهایهمبستگ ییبازنما نیبهتر یبرا
ته ه هفت دسباست. سؤاالت ها استخراج عامل یبرادرونی و تمایزات برونی  برآورد اشتراکات ترین روشمعمول

شرح  شود. نتایج بهها تبیین میله آنوسیدرصد از واریانس کل سؤاالت به396/61 ،تقسیم شد که این هفت دسته
 ،باشند 1تر از گبزر ای 1 برابر نسایو درصد وار هیاول ژهیو ریمقاد یکه دارا هاییعامل ،7در جدول شماره  زیر است.

 .شوندیته مگرف دهیناد 1تر از کم و کوچک ژهیو ریبا مقاد گرید یهاعامل یو تمام شوندیم یبررس یمعنادار یبرا
 شدهتبیین(. کل واریانس 7جدول )

 یافتهجمع مجذور چرخش جمع خروجی مجذورات مقادیر ویژه اولیه عامل

درصد  کل
 واریانس

درصد 
 تجمعی

درصد  کل
 واریانس

درصد 
 تجمعی

درصد  کل
 واریانس

درصد 
 تجمعی

1 979/23  263/35  263/35 979/23  263/35 263/35 915/5  123/10  123/10  

2 839/3  189/6  908/40  839/3  189/6 908/40  731/5  428/9  551/19  

3 413/3  019/6  928/45  413/3  019/6 928/45  574/5  297/9  848/28  

4 008/3  423/5  351/50  008/3  423/5 351/50  489/5  101/9  949/37  

5 110/2  102/4  453/53  110/2  102/4 453/53  032/5  946/8  895/46  

6 581/1  325/2  779/55  581/1  325/2 779/55  669/4  966/7  861/54  

7 410/1  074/2  396/61  410/1  074/2 396/61  444/4  535/6  396/61  

 اند.لحاظ شده یمعنادار یبرا 1تر از بزرگ ای 1 اولیه و درصد واریانس ژهیو ریمقادکه دارای  ییهاعامل 

                                                           
1 Bartlett’s Test of Sphericity 
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 اینمودار صخره ایکتل  ی. آزمون اسکر4-2-3-1
 ویر مقدار ویژهتصمعروف است، در ( ریزهای )سنگمربوط به آزمون اسکری کتل یا نمودار صخره، 5نمودار شماره 

دار ختم و به کمترین مقترین مقدار ویژه شروع دهد که از بزرگمی نشانرا  شدهاستخراج هاهریک از مؤلفهبیانگر 
 -های کمتر از یکیعنی عامل-های بعدی . مقدار ویژه با استخراج عاملداردنزولی شیب همواره یک  .شودمی
و  است 1کمتر از  هشتممقدار ویژه عامل باشند و می 1هفت عامل دارای مقادیر ویژه باالتر از کند. شدت افت میبه

 داده است.  ها رخشکست داده

 
 شدههای استخراجریزه مقادیر ویژه مؤلفه(. سنگ5نمودار )

 چرخش داده . 4-2-4
 ماتریس هایعامل تفسیر. شودها انجام میچرخش دادهحداکثر برسد، به هاعامل ومتغیرها  بین رابطه نکهیا یبرا
در  1ماکسیواربا استفاده از دستور  .باشدمی نیافتهچرخش ماتریس هایعامل تفسیر از ترساده اریبس ،هـیافترخشـچ

ظاهر شود و صورت حداکثر به هاعاملو  رهایمتغ نیب یشوند تا رابطه همبستگها چرخانده میعامل ،SPSSافزار نرم
شده  مرتبط نمایش دادهشده با تناسب سؤاالت های چرخیده، مؤلفه8در جدول شماره  راحتی انجام شود.تحلیل به

 است.

 شدهدهیهای چرخمؤلفه سیماتر(. 8جدول )

2عامل   1عامل شماره سؤال 3عامل   4عامل   5عامل   6عامل   7عامل    

1سؤال      842/0     

2سؤال      777/0     

3سؤال      763/0     

4سؤال      745/0     

5سؤال      671/0     

6سؤال      670/0     

7سؤال      854/0     

8سؤال          

9سؤال          

10سؤال         845/0  

11سؤال         627/0  

12سؤال         666/0  

13سؤال       754/0    

                                                           
11 Varimax 
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2عامل   1عامل شماره سؤال 3عامل   4عامل   5عامل   6عامل   7عامل    

14سؤال       610/0    

15سؤال       627/0    

16سؤال          

17سؤال          

18سؤال          

19سؤال        818/0   

20سؤال        771/0   

21سؤال        819/0   

22سؤال    762/0       

23سؤال    788/0       

24سؤال    773/0       

25سؤال   898/0        

26سؤال   871/0        

27سؤال   814/0        

28سؤال     877/0      

29سؤال     721/0      

30سؤال     811/0      

...سؤال          

68سؤال          

 

 تفسیر و انتخاب عامل. 4-2-5
در  .است شدهاستخراج هایعامل گذارینام ،عاملی اکتشافی لـتحلی لـمراح ترینمهم و ترینمشکل از یکی

ها و مبنای توان ویژگیمی ،شود. بعد از چرخشاجزا مشاهده می شدهچرخیده ، ماتریس8خروجی جدول شماره 
در کل  نقش و تأثیر بیشتر نشان از شود،صورت مثبت بیان میبهضرایب که  این مقدار. کرد تفسیر سؤاالت را

 هاییها و گویهویژگی ،8آمده از جدول شماره دستاطالعات بهبراساس  .دارد موردمطالعه واریانس و تغییرات متغیر
 ،گـروه هفتایـن  ،کلی طوربهد. گرفتن قرارگروه  در یـک ،دارند هم بابیشتری  همبستگی بار عاملی و که
در جدول  .دهنـد خـود اختصـاص مـیبـهرا مشتریان  وکار اشتراکی موردنیازکسبهای یک درصد ویژگی39/61

اگر  ییاستدالل استقرابا عامل مربوطه تعمیم داده شدند.  1ها براساس استدالل استقرائیلیه ویژگی، ک9شماره 
. (Henson, 2006) باشدگذاری نام ترین روشقدرتمند ،یباورنکردن ورطبه تواندی، مگرفته شودکار بهدرستی به
معنایی و مفهومی بیشترین ارتباط  ،وکارهای اشتراکیامنیت و حفظ حریم شخصی در کسبویژگـی  ،مثـال عنوانبه

 .ها دارددر مقایسه با سایر عاملاعتماد را با عامل 
 

  

                                                           
 .است یکل یریگجهینت کیبه  دنیمشاهدات و کنار هم گذاشتن آنها به منظور رس افراد خبره، نظرات ها،دهیپد ج،ینتا یبررس یی:در استدالل استقرا 1
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 شدهبه سؤاالت هر یک از عوامل اکتشافمربوط  (.9) جدول

 نام عامل مرتبط تعداد سؤاالت مربوطه واریانس تبینی عوامل

 اعتماد 7 7تا  1 263/35 عامل چهارم
 یسودآور 3 27تا  25 189/6 عامل اول
 ینوآور 5 30تا  28 019/6 عامل سوم
 استفاده سهولت 3 19تا  21 423/5 عامل ششم
 یبخشو لذت تیجذاب 4 24تا  22 102/4 عامل دوم
 یحکمران 4 12تا  10 325/2 عامل هفتم
 محیطیزیست یآگاه 5 15تا  13 074/2 عامل پنجم

 

امل ع هفت نیاها و نظر اساتید خبره، ویژگی تیاز ماهکه  شدند ییعامل شناسا 7 ،استدالل استقرائیبا استفاده از 
های یآگاه و یحکمران ،یبخشتلذ و تیسهولت استفاده، جذاب ،ینوآور ،اعتماد، سودآوری نداز:عبارتترتیب به

 اند. شده بندیها، طبقهلنی عامیها براساس واریانس تبیهای عاملویژگی، 10در جدول شماره  .محیطیزیست
 

 تحلیل عاملی دادهوکارهای اشتراکی با استفاده از های کسبگانه ویژگیبندی هفت(. طبقه1۰جدول )

 عامل ویژگی به ترتیب نییواریانس تبی

یفیت، ین کی، تضمکینماد اعتماد الکترون احراز هویت و امنیت، رعایت حریم شخصی افراد، 263/35
و  بینیقابلیت پیش(، های طرف مقابلها و تخصصها، مهارتدر حقیقت، باور به توانایی) شایستگی

 .و خدمات پس از فروش است طرف مقابل بودن رفتارثباتبه با اعتقاد

 اعتماد

با  سهیاود در مقبر منابع خ یمبتن یبازده مالوری بیشتر از محصوالت، های خرید، بهرهکاهش هزینه 189/6
 .است نیگزیجاوکارهای خرید از کسب

 سودآوری

، دمتمحصول یا خهای تولید و عرضه یک اصالح و بهبود روش، دیخدمت جد ایمحصول  کیارائه  019/6
 ،ارهاکهای جدید انجام های جدید و روشفناوری، ها استها و استفاده مناسب از آنکشف فرصت

 .وریفرآیند، تقویت بهره

 نوآوری

، یحیابی صحیی ارزتوانا. آسان باشد دیکاال باو تحویل  ، خرید، پرداختجستجو، انتخاب سمیمکان 423/5
عملکرد  قعات مشتریان با، تطابق توربر در شروع فرآیندهای پذیرش کامشخصه سریع و دقیق

 .وکارکسب

سهولت 
 استفاده

کاربران  سب برایهدایای منا بندی، ارائه، ارائه تخفیفت، کیفیت بستهعرضه کاال طیمح ی زیباطراح 102/4
 .سایت

جذابیت و 
 لذت بخشی

رش مراحل سفا فیسازی و توصفشفا ان،یگویی به مشترتعارضات و پاسخ تیریبازخورد، مد افتیدر 325/2
ک از فع مشترمنا روابط متقابل و یدر جهت برقرار انیمشتر یبرا یمشارکت ازیکاال، ارائه امت

 است. یترین اقدامات حکمرانمهم

 حکمرانی

ارائه  ،زیسترسان به محیطزیست، کاهش عرضه مواد آسیبارائه محصوالت سبز و سازگاربامحیط 074/2
 .زیستمنظور حفاظت از محیطبه یتیای حماهبرنامه

آگاهی 
 محیطیزیست

 کل  396/61
 

 ،یو حکمران یبخشو لذت تیسهولت، جذاب یهاهای عاملویژگی نیپوشانی باز هم یریو جلوگ یدلیل تشابه معانبه
در طبقه عامل  قرارگرفتن یمبنا انیمشتر ی فیزیولوژیژگیو تطابق با و لیتسه ،یآسان؛ براساس نظر خبرگان

. شدی لحاظ بخشو لذت تیجذابو اشتیاق در طبقه عامل سرعت عمل، دقت سهولت لحاظ گردید و عوامل زیبایی، 
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ها و بازخوردها روندها، مشارکت تیشفاف ،یتیریشامل مسائل مد یابیهای ارزمالک ،یحکمرانعامل خصوص در
 .دیلحاظ گردبندی ی طبقهعنوان مبنابه
 

 

 گیرینتیجه. بحث و 5
با  یاشتراک یوکارهابندی عوامل مؤثر بر انتخاب محصوالت کسبو طبقه ییمنظور شناسابه ،پژوهش حاضر

 گذاریدلیل اشتراکبه ،وکارهای اشتراکیکسب انجام گرفت. شهر تهراندر  یاکتشاف یعامل لیاستفاده از روش تحل
و  ی، اجتماعیهای اقتصادانگیزهگذاری زیاد، باعث ایجاد کاال و خدمات در محیط مجازی و بدون نیاز به سرمایه

های رسانی اپلیکیشنبراساس گزارش پایگاه اطالع ،مثال عنوانبهکنندگان شده است. برای مصرف محیطیزیست
دهنده پلتفرم اماکن اقامتی و خدمات اجتماعی براساس اسناد مالی ارائه Airbnbشرکت  Curry (2021) ،اقتصادی

و حداقل درآمد افراد عادی از پلتفرم  ه استدالر درآمد کسب کرد بیلیون 4/3به میزان  2020در سال منتشرشده، 
Airbnb تصادی و نرخ با توجه به شرایط کنونی اق ،شده است. بنابراین دالر در ماه گزارش 924 ،ماه اخیر 6در

وکارهای اشتراکی یک ضرورت است. درباره شناسایی عوامل مؤثر بر کسب پژوهشباالی بیکاری در کشور، 
وکارهای اشتراکی تأثیر بر انتخاب محصوالت کسبین بیشترین تا کمترها از عامل ،های پژوهشبراساس یافته

در باالترین درجه اهمیت و  263/35نی یواریانس تبی که اعتماد با میزانطوریاند. بهشده انتخاب توسط مشتریان
ده با میزان در رتبه سوم و سهولت استفا 019/6در رتبه دوم و نوآوری با میزان  189/6نی یسودآوری با واریانس تبی

به ترتیب عوامل مؤثر بر  074/2محیطی و آگاهی زیست 325/2 ، حکمرانی102/4بخشی ، جذابیت و لذت423/5
باالترین و مؤثرترین عامل برای انتخاب  ،شده اعتمادنی مشاهدهیاشتراکی هستند. واریانس تبیوکار کسب

 شودویژگی محسوب می ترینمهم ،وکارهای اشتراکیاعتماد به کسب ،وکارهای اشتراکی استمحصوالت کسب
و گان فروشندم دیدار با عددلیل به های آنالین،محصوالت اشتراکی از طریق پلتفرم دیهنگام خر انیچراکه مشتر

 رو خواهند شد.هبا نوعی عدم قطعیت و ابهام در خرید روبمحصوالت، بازدید میدانی از محیط عرضه 
وکار را این کسبپذیری آسیب خطرات ،محصوالت و ... بررسی کیفیتبودن اجناس، عدم امکان لمسغیرقابل

باشد، میوکار اشتراکی ضروری در کسب انیاعتماد مشترجلب برای ایجاد محیطی امن  ،درواقع. دهدافزایش می
شده توسط تحقیقات انجامنتایج این یافته با  که مشتریان بتوانند با اطمینان اقدام به خرید نمایند.طوریبه

 و (Buda, 2017) (Thakur, 2018)، (Ansari, 2017) ،(Barbu, 2018)،(Räisänen, 2021) پژوهشگران

(Ruben D’, 2020) مربوط به سودآوری وکارهای اشتراکیدومین عامل مؤثر بر انتخاب کسب دارد. همخوانی ،
 کی. سود ی نیز دارددیتفاوت کل تعریف سودآوری با سوداما  سود داردموضوع با  یکیارتباط نزد یسودآور است.

لحاظ رشد و توسعه  اشتراکی را از وکارکسب اندازهعامل سودآوری است.  ینسب یسودآورعامل مقدار مطلق است، 
 وکارکسب کیو شکست  تیموفق روندوری و بهرهمیزان گیری اندازه قیاس برایم کی ،ی. سودآورکندبیان می
 سهیدر مقا مشتریان خودبر منابع  یمبتن یبازده مال جادیوکار در اکسب کی ییتوانا ،یتر سودآوردقیق فیاست. تعر

شرکت  یسودآور یبه معن نیتواند سود ببرد اما اشرکت می کیوجودی که  است. با نیگزیگذاری جاسرمایه کیبا 
هدف کاهش مصرف منافع  ها در راستای افزایش سودآوری باکاهش هزینه ،وکارهای اشتراکیدر کسب .ستین

 ،(Thakur, 2018) ،(Eunsuk, 2018) توسط شدهتحقیقات انجامنتایج شود. این یافته با کنندگان تلقی میمصرف

(Barbu, 2018)،(Buda, 2017) و (Soltysova, 2020) یاجرا .است ینوآور ،مشابهت دارد. سومین عامل 
 و محصوالت، خدمات، تغییر یا تولید لیتبد ندیفرآ ،ی. نوآورگویندمی همراه با خالقیت را نوآوری دهیا درست
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یافتن  اثر را در نیشتریب ،کمترین نوآوری .وری استه و افزایش بهرهها در جهت کاهش هزینشدن ایدهکاربردی
زمان محیط دلیل تلفیق هموکار اشتراکی بهبود. گرایش مشتریان به کسبخواهد  یانبه مشتر یابیدست یرهایمس

 ( ,Brugnoniو (Giana, 2019) شده توسطهای انجاماست. این یافته با پژوهشمجازی و محیط کسب درآمد 

رقـابـت  بروکار اشتراکی است زیرا عالوهسهولت استفاده از پلتفرم کسب ،سازگار است. چهارمین عامل 2016)
وکارهای اشتراکی کسب، نیازمند دسترسی آسان مشتریان به خدمات از بـازار یشتریگـرفـتن سـهم ب یبـرا دیشـد
از سفارش  ،شوندرو میهروب "عملکردی سختیچـالـش "های خـود بـا سفارش ریکه در مس یانیمشـتر است.
های دیگری استفاده دسترس شرکتهای راحت و قابلشوند و برای ادامه رفع نیاز خود از گزینهمنصرف می نیآنال
، جذابیت و پنجمین عامل مطابقت دارد. (Barbu, 2018)و  (Kumar, 2018) مطالعاتبا  پژوهشکنند. یافته می
لیکن در  گردد،بخشی میعامل دیگر منجر به جذابیت و لذت طورکلی تحقق ششبخشی است. اگرچه بهلذت

های بازاریابی زیبایی، سرعت عمل، دقت و انجام سایر برنامه وکار اشتراکی توجه به ویژگیطراحی پلتفرم کسب
 ( ,Eunsuk،(Brugnoni, 2016) ،(Giana, 2019) های پژوهشگرانمنطبق بر یافته پژوهشموردنیاز است. یافته 

(2018 ،(Thakur, 2018)  و(Ge Zhu, 2017) ترین تعریف حکمرانی است. ساده ،ششمین عامل مؤثر باشد.می
 ،بازخورد افتیدرنماید. که امکان تحقق حق مشتریان را تسهیل می است برای حکمرانی، تصمیمات یا اقداماتی

 یبرا یمشارکت ازیمراحل سفارش کاال، ارائه امت فیسازی و توصشفاف ان،یمشتر گویی بهپاسختعارضات و  تیریمد
 با پژوهش افتهترین اقدامات حکمرانی است. یاز مهم روابط متقابل و منافع مشترک یدر جهت برقرار انیمشتر

 (Eunsuk, 2018)،(Mathieu B, 2018) ،(Ruben D’, 2020)، (Kumar, 2018) تحقیقات پژوهشگران

اگر توانایی اقدام مثبت برای  ،محیطی است، براساس برهان خلفآخرین عامل مربوط به آگاهی زیست مطابقت دارد.
زیست است. در نوعی حمایت از محیط ،شوندزیست را ندارید، اقداماتی که منجر به کاهش آسیب میحفظ محیط

 یبرا هم ای، درنتیجه هزینهدندارن برای تردد هیوسیله نقل به ازین ،دیخر یبرامشتریان  ،وکارهای اشتراکیکسب
 های فسیلی و آسیب کمتر بهکاهش مصرف سوختکار منجر به  نیا ی دیگرطرفکنند و ازسوخت پرداخت نمی

را مورد تأیید  (Buda, 2017)و  (Barbu, 2018) پژوهشگران مطالعات پژوهش، نتایج افتهشود. یمیزیست محیط
بودن گرایش سبز و مستلزم حمایت و برهزینه"مبنی بر  (Linghong Zhang, 2019)دهد و دیدگاه قرار می

وکارهای وکارهای اشتراکی در مقایسه با سایر کسبکند. کسبرا تأیید نمی "باشداعطای یارانه از سوی دولت می
گذاری محصوالت خود یا دیگران اشتراکبه ،و افراد با کمترین هزینه گذاری کمتری دارنداز به سرمایهنی ،فیزیکی
 نمایند. میاقدام 

 های پژوهشمحدودیت. 5-1

 . محدودیت )اجرائی، صوری و شکلی(5-1-1
در  وکارهای اشتراکیتعمیم برای کسبممکن است قابل ،شد انجامشهر تهران دلیل اینکه این پژوهش در کالنبه

 .کرداحتیاط عمل زمینه با در این شهرهای دیگر نباشد که ضروری است

 (محتوایی) تی. محدود5-1-2
تفاده ، از رویکرد کیفی اسوکار اشتراکیآوری عوامل مؤثر بر انتخاب محصوالت کسببرای جمع پژوهشدر این  .1

نوع  از که این وین گردیدتد 2020تا  2016های و پرسشنامه براساس مقاالت منتشرشده در سال نشد
 باشد. می پژوهشهای محتوایی محدودیت
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یژگی برای ومورد هر  توضیح و تفسیر در بودن ساختاری امکاندلیل بستهاز نوع ساختارمند و به. ابزار پرسشنامه 2
 دهنده وجود ندارد. محقق و پاسخ

 ها. پیشنهاد5-2
 پژوهشیی ها. پیشنهاد1-2-5

تفکیک  در صورت .شده است ران انجاممحصوالت اشتراکی شهر تههمه صورت کلی در مورد به ،پژوهش حاضر .1
در  ه رادهد و هم امکان مقایسپذیری را افزایش میاین کار هم قابلیت تعمیم ،صورت کاال و خدماتمحصوالت به

 .کندفراهم میهر دو بعد محصول 

گری همچون وضعیت اقتصادی، تأهل، جنسیت و مقدار تحصیالت های آینده، عوامل مداخلهدر پژوهش. 2
 .موردبررسی قرار گیرد مشتریان

شده است و ن شناخته چندان وکارهای جدیدکسب مانند بسیاری از وکارهای اشتراکیکسبدلیل اینکه به .3
 خود اختصاص داده است، بنابراین انجامبهفروش محصوالت اشتراکی  یوهش زمینه های اندکی را درپژوهش
 .شودزمینه احساس می های بیشتری در اینپژوهش

 کاربردی یها. پیشنهاد2-2-5

 ،وکارهای اشتراکیجهت جلب اعتماد مشتریان در پلتفرم کسبگردد پیشنهاد می ،آمدهدستبا توجه به نتایج به .1
کسب ، تجارت الکترونیکی سازمان مرکز توسعهالکترونیکی از  اعتماد نماد مجوز اقدامات مناسبی مانند کسب

ارت اعتباری خود را در اختیار اطالعات ک ،توانند در بستری امنمشتریان می گواهینامهاین با کسب )SSL گواهینامه
کنندگان محصوالت اشتراکی توسط عرضه اطالعات 1سازیذخیرهمناسب فضای  تهیه (،قرار دهند پلتفرمسرور وب

 ایجاد شود.

    را  ست که اخیایک نوآوری جدید  این ویژگی "یهای اجتماعدر بستر شبکه دیسبد خر"ویژگی جدید  کردناضافه. 2
های شبکهوکارهای اشتراکی در کردن پلتفرم کسبن استفاده نموده است. برای اضافهوکار آمازون از آکسب
 ی از هشتگ استفاده گردد. اجتماع

وکار عامل کسبریزی برای سهولت نصب، رابط آسان و سادگی جزئیات در پلتفرم و سیستمتالش و برنامه .3
 اشتراکی انجام گیرد.

نهادن به سلیقه منظور ارجو به و مفید برای محصوالت اشتراکی استهای جدید خرید سبز یکی از چالش. 4
زیست در اولویت محیط با عرضه محصوالت سازگار گردد کهزیست، پیشنهاد میاران محیطدمشتریان و دوست

 د.ریزی شومهوکار اشتراکی برناکسبعامل پلتفرم سیستم
 

 منابع 
 یگرکننده؛ واسطهمصرف دیو قصد خر یاجتماع یهارسانه یابی(. بازار1400نادر ) ی،اسکندر و ناصر ی،اللهفیس

 .220-199 ،(3) 8 ،کنندهمطالعات رفتار مصرفبرند.  یو آگاه ریتصو
مطالعات رفتار هوشمندانه.  توسعه رفتار مصرف یندهایشای(. پ1400) ثیحد ی،دیپورجمش و وسفی ،فریمحمد

  .158-173، (1) 8 ،کنندهمصرف
  

                                                           
1 Host 
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