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Abstract 
In recent decade, sharing economy has become a highly widespread platform for business 

around the world. It has had an extensive effect on economy in many countries. 

Considering the important role of sharing economy, exploring the critical factors of 

participation in this platform is critical. In this research we examine the effect of the 

important factors that encourage suppliers to participate in such platforms. Our research 

model is based on the developed theory of planned behavior and focuses on the online taxi 

platforms in Iran including Snapp and Tapsi. Data has been collected by sending survey 

through social networks, mobile phones and emails to related individuals from several 

cities. The results of the data collected from 205 drivers indicate that access to technology 

acts as a major behavioral control which influences the drivers' participation in online taxi 

platforms. On the other hand, self-efficacy and perceived ease of use do not have a 

significant effect on participation in such platforms. These results and their implications are 

discussed. 
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 چکیده 

مواجه  یادیاستقبال زبا  یدر سطح جهان یمشارکت یهانوظهور پلتفرم دهیپد ،ریدهه اخ طی
ها، پلتفرم نیداشته است. با توجه به رشد روزافزون ا یبر اقتصاد جهان ایندهیفزا تأثیرو  شده
شکل  در قالبها پلتفرم نیعوامل اثرگذار بر رشد آنها در شناخت و درک بهتر عملکرد ا یبررس
، اهمیت بسزایی وکارها در این حوزهبان کسبحبه لحاظ علمی و برای صا ،هااز بنگاه یدیجد

بر شرکت در کنندگان تأمیناز جنبۀ عوامل اثرگذار  تأثیر یبه بررس پژوهش نیا در دارد.
رفتار  هینظر افتهیمدل توسعه هیبر پا پژوهش نیا پرداخته شده است. یمشارکت هایپلتفرم
های شامل شرکت ،تاکسی آنالین در ایران یهاو بر پلتفرم به اجرا درآمدهشده  یزیربرنامه

ا های پژوهش بروش تحقیق از نوع میدانی و پیمایشی است. داده تمرکز دارد. یاسنپ و تپس
در چند منتخب افراد برای های اجتماعی، تلفن همراه و ایمیل نامه از طریق شبکهارسال پرسش

ابزار پژوهش با استفاده از روش کمترین مربعات جزئی پایایی و روایی اند. آوری شدهشهر جمع
(PLSصورت گرفت و تحلیل رگرسیون داده )افزار های پژوهش با نرمSPSS  .نتایج انجام شد

یکی از  که دهد که تکنولوژی و دسترسی به آننشان می نفری 502ها روی نمونه تحلیل داده
های در پلتفرمرانندگان در مشارکت  شایان توجهینقش  ،است رفتاری کنندهعوامل کنترل

چندانی بر  تأثیر ،خودبسندگی و راحتی استفادهدو عامل تاکسی آنالین دارد. از سوی دیگر، 
پیش رو بررسی و  . دالیل این پدیده در مقالهگذاردنمیهای آنالین رانندگان تاکسی مشارکت

 تحلیل شده است.
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 مقدمه

 تأثیرو  مواجه شده یادیاستقبال ز با یدر سطح جهان یاقتصاد مشارکت یهانوظهور پلتفرم ۀدیپدطی دهۀ اخیر، 

عوامل اثرگذار بر رشد  یها، بررسپلتفرم نیداشته است. با توجه به رشد روزافزون ا یبر اقتصاد جهان ایندهیفزا

از  یدیشکل جد در قالبها وکارکسب نیا یروند آت ینیبشیو پ شانآنها در شناخت و درک بهتر عملکرد

 زیادی دارد. تیاهم ،هابنگاه

بر شرکت در کنندگان از جنبۀ تأمیناثرگذار  یو رفتار یزشیعوامل انگ یتجرب یبه بررس قیتحق نیا در

به اجرا شده  یزیررفتار برنامه ۀینظر ۀافتیمدل توسعه ۀیبر پا قیتحق نیا پرداخته شده است. یاقتصاد مشارکت

 متمرکز است. یاسنپ و تپس ، یعنیرانیا یِاصل یمشارکتدو پلتفرم اقتصاد و به طور عمده بر  درآمده

 زنی یصورت نگرفته و در سطح جهان یقیتحق رانیدر ا یاقتصاد مشارکت یهاپلتفرم ۀنیکه در زم از آنجا

 ویژهبه ؛رسدیبه نظر م یضرور یموضوع از نظر علم نیا ی، بررسارزیابی تجربی کمی از مدل مدنظر انجام شده

ها پلتفرم نیا انیمشتر بخش یزشیبا عوامل انگ تیماه از لحاظکننده که عرضه بخش یزشیانگ دربارۀ عوامل

 متفاوت است.

 برعوامل اثرگذار  یبررس ،یرکود اقتصاد وضعیتدر ویژه به یاقتصاد مشارکت یهارشد روزافزون پلتفرم

ها مختلف و تعدد شرکت یهادر حوزه وکارکسبمدل  نیگسترش ا کند.می یها را ضرورپلتفرم نیمشارکت در ا

با توجه به عوامل اثرگذار شرکت  دیبا هاتشرک ،منظور نیاست. به هم کردهتنگاتنگ  اریدر هر حوزه، رقابت را بس

. اقدام کنند یکنندگان خدمات مشرکتعرضه یازهایبرآوردن ن یبهتر در راستا یبه طراح یدر اقتصاد مشارکت

درک  جادیا همچنین برای بردارد.گام  یاد شدههدف  یبرا ییافزادانش یدر راستا دتوانیپژوهش م نیانتایج 

و  یاجتماع ،یاقتصاد زانیربرنامه یبرا یاقتصاد مشارکت یهاشرکت در پلتفرم یو رفتار یزشیبهتر از عوامل انگ

 ،در حال وقوع یفرهنگ رییتغ ،زیشده و ن جادیا یاجتماع وضعیتو  ازهایتوجه به نبا  تا است دیمف یفرهنگ

از  ،ونقل در سطح کالنحمل یزیربرنامه ۀنیدر زم توانندمسئول نیز می افراد مضاف بر اینکه. کنند یریگمیتصم

 .برداری کنندبهرهخود  یهایگذاراستیس یبرا قیتحق جینتا

  اند از:عبارتهای پژوهش سؤال

اقتصاد  یهابر قصد شرکت در پلتفرم زانیبه چه م کنندهو عوامل کنترل یذهن ینگرش، هنجارها .1

 اثرگذار است؟ یمشارکت

بر قصد شرکت در  یخدمات مشارکت ۀباز عرض رشیو پذ یادراک یتقاضا ،یادراک یمنافع اقتصاد ایآ .5

 گذارد؟می تأثیر یعرضه خدمات مشارکت

 



 87  های مشارکتیکنندگان در پلتفرمبررسی نقش تکنولوژی بر رفتار عرضه 

 

 پیشینۀ پژوهش 

 اقتصاد مشارکتی

اطالق  هرگونه کاال یا خدماتشخص به شخص گذاشتن دسترسی فعالیت به اشتراکبه ، 1«اقتصاد مشارکتی»

( . اجرایی شدن 5012بخشد )اسکور و فیتزموریس، برداری و دسترسی را بر مالکیت ترجیح میکه بهره شودمی

کننده کننده و مشتری است، سه طرف عرضه اقتصاد مشارکتی بر خالف تجارت سنتی که دارای دو طرف عرضه

تعاریف متعددی برای اقتصاد مشارکتی بیان شده است. یکی از این . کننده و مشتری داردفراهمکاال یا خدمت، 

)بوکسل و  ویژگی دسترسی به جای مالکیت .1دارد:  تأکیدها وکارکسبتعاریف بر چهار ویژگی کلیدی این نوع 

بر فناوری اطالعات برای به های مبتنی نیاز به وجود پلتفرم .5؛ (5015برادهی و اکهارت،  و 5017همکاران، 

گذاری اشتراکمنفعت پولی بابت به  .3 ؛(5012کاسومانو، و  5017گذاشتن منابع )بوکسل و همکاران، اشتراک

کنند هم وابسته که در فرایندهای تکنواجتماعی مشارکت میوجود فعاالن اقتصادی به .4( و 5012)کاسومانو، 

( استفاده از 5017دیگر )بریدباخ و برودی،  ی(. در تعریف5017کاران، بوکسل و همو  5012)جکوال و همکاران، 

برخوردار  شود که کسب وکار از سه ویژگیلفظ مشارکت در اقتصاد مشارکتی تنها در صورتی مجاز دانسته می

شود که در صورت عدم درخواست وی آن فعالیت با ظرفیت مشتری در انجام فعالیتی همراه می نخست(باشد: 

در حین این فعالیت یک کاالی  (دسترسی فرد به کاال یا خدمت موقتی است و سوم ؛ دوم(مواجه خواهد شد خالی

 شود.فیزیکی به اشتراک گذاشته می

 شده یزیررفتار برنامه هینظر

توسط اجزن و  1672است که در سال  3یرفتار منطق هیاز نظر یمیتعم 5(TPB) شده یزیررفتار برنامه هینظر

طور  را به 4رفتار رهمدل انجام  نیا(. 1672 ،فیشبین و اجزن و 1690)اجزن و فیشبین،  کرد دایتوسعه پ نیشبیف

 لیتما زانیاست که م یکزعامل مر هینظر نیداند. در واقع، قصد در ایفرد م 2قصد نشئت گرفته از میمستق

باشد، احتمال بروز آن رفتار در  تریقو یرفتاردهد. هر چه قصد فرد به انجام یفرد به انجام کار را نشان م یدرون

 ردیپذیم تأثیرانجام کار از سه عامل  رایبشده، قصد فرد  یزیررفتار برنامه ۀی. بر اساس نظرابدییم شیافزا یو

رفتار  ی. بر اساس تئور9یادراک کنندۀو عوامل کنترل 7یذهن ی، هنجارها9ند از: نگرشاعبارت که

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sharing economy 

2. Theory of Planned Behavior 

3. Theory of reasoned action 

4. Behavior 

5. Intention  

6. Attitude  

7. Subjective norms 

8. Perceived behavioral control 
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نامطلوب  ایمطلوب  یابیاست که شخص نسبت به رفتار مد نظر ارز یادرجه ینگرش به معناشده، یزیربرنامه

 .شودتعریف میندادن رفتار  ایانجام دادن  یادراک شده برا یفشار اجتماع نیز، یدارد. هنجار ذهن

 یسخت زانی: میشوند. عوامل رفتاریم بندیطبقه یرونیو ب یبه دو دسته رفتار یادراک کنندهکنترل عوامل

در  یکه و یفرد و موانع ۀبه تجربه گذشت ،یآسان ای یشود. شدت سختیتوسط فرد را شامل م یادارک یآسان ای

 .دارد یکند، بستگیانجام کار احساس م

قرار  تأثیرتوانند رفتار فرد را کنترل کرده و تحت یم زین یرونیعوامل ب ،یرفتار کنندهبر عوامل کنترل عالوه

 هاییمثال ،گرانید یشامل زمان، پول، مهارت و همکار یها و منابع ضروربه فرصت یمثال، دسترس یدهند. برا

 استفرد بر رفتارش  یکنترل واقع ۀکنندعکسعوامل در مجموع من نی. اهستند یرونیب کنندۀاز عوامل کنترل

بر رفتارش  یشتریو کنترل بفرد کمتر باشد، فرد تسلط  ۀشدادراک  ۀکنندهر چه عوامل کنترل (.1661)اجزن، 

 .ابدییم شیاحتمال بروز رفتار افزادنبال آن، انجام کار و به  رایب یکند و قصد ویاحساس م

فرد  یتر و کنترل ادراکرفتار مطلوب کینسبت به  یهر چه نگرش و هنجار ذهن ،یکل ۀعنوان قاعد به

عوامل بر قصد در  نیاز ا کیاثر هر  ،گرید سوی خواهد بود. از تریانجام رفتار قو یبرا یباشد، قصد و شتریب

 (.1661)اجزن،  متفاوت است ،مختلف هایموقعیت

 شدهیزیررفتار برنامه ۀینظر دگاهیاز د یمشارکت اقتصاد

و به طور  ینترنتیا یهاکنندگان( در پلتفرمو عرضه انیافراد )مشتر یعلل همکار یبررسبه  یمتعدد مطالعات

 هینظر دیدگاه ها ازوکارکسبنوع  نیا ۀبه مطالعاز آنها نیز،  یاند. تعدادآن پرداخته ینوع اقتصاد مشارکت ،خاص

استفاده از  یرفتار یهاشهیر ی( به بررس1662و همکارانش ) لوریت ،نمونه برایاند. شده پرداخته یزیررفتار برنامه

)در  5تفکیکی TPBو  TAM1 ،TPB یفناور رشیسه مدل پذ ،یتجرب یکردیاطالعات پرداختند و با رو یفناور

قرار  گریچند عامل د تأثیرخود تحت  یکهر  کننده،و عوامل کنترل یهنجار ذهن مدل سه عامل نگرش، نیا

 باًیکنندگان تقررفتار مصرف حیها در توضمدل نیا ییمطالعه، کارا نیا جی. بر اساس نتاکردند یدارند( را بررس

  .کندیم حیتشر یترکنندگان را به شکل کاملرفتار مصرف یتا حد یکیتفک TPB و تنها است و مشابه کسانی

 هینظردیدگاه را از  ی(، رفتار افراد در ارتباط با اقتصاد مشارکت5012مارتزنر و همکارانش ) ،یگرید ۀمطالع در

اقتصاد  در زمینۀ موجود یعلم نهیشیو پ اتیدبآنها با استفاده از ا. کردند یسازشده مدلیزیررفتار برنامه

در خدمات و  ی. نگرش رفتارپرداختند TPB مشارکت در آن با توجه به برعوامل مؤثر بندی به دسته ،یمشارکت

. استمشارکتش  قیاز طر خود به اهداف دنیاز اعتقاد فرد در رس یادرجه یبه معنا ،یمشارکت یکاالها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Technology Acceptance Model 

2. Decomposed Theory of Planned Behavior 
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 شرکت در کاالها و یبرا یادراک فرد از فشار اجتماع ،یمشارکت دنسبت به شرکت در اقتصا یذهن یهنجارها

 یسخت ای یبه ادراک فرد از آسان یدر کاالها و خدمات مشارکت یادراک یاست. کنترل رفتار یخدمات مشارکت

استفاده  یبرا یصاصسه عامل اخت نو وارد کرد TPB ۀمارتزنر و همکارانش با توسع. کندیشرکت در آن اشاره م

 .موضوع پرداختند نیا ترقیدق حیبه توض ،یکردن اقتصاد مشارکتفراهم ای

و  دهند صینامه تشخپرسش قیرا از طر یگریتوانستند عوامل مؤثر د( 5019) و همکارانش تزچکیهال

نقش  ،TPB در قالب عامل برسانند و 54را به آنها تعداد  ،یاقتصاد مشارکت اتیعوامل مطرح شده در ادببا همراه 

 همکننده و به عنوان استفاده هم 1شکل فرد به فرد به ،یرا در شرکت فرد در اقتصاد مشارکت یکهر  تأثیرو 

  کنند.  یبررس ،کنندهفراهم

 یسع، 5(UTAUT) یو کاربرد فناور رشیپذ ۀکپارچیبا استفاده از مدل ( 5015)و همکارانش  ونکاتش

مدل را  نیا را مطالعه کنند. آنها هاکنندهها( توسط مصرفاطالعات )پلتفرم یاستفاده از تکنولوژ ۀزیانگ کردند که

 نیب زین یقیتطب ،نیب نیو عادت را به آن افزودند. در ا یمتیلذت، ارزش ق ۀزیانگسه عامل  ند وتوسعه داد

UTAUT و TPB  خود در  یهالیدر تحل زیسن، تجربه و جنس افراد را ن یهاکنندهلیتعد تأثیربرقرار کردند و

 P2P ۀدر بستر اجار یو اقتصاد مشارکت داریتوسعه پا ۀرابط یبه بررس( 5017) و همکارانش یتون. نظر گرفتند

 .دادند صیتشخ TPB در قالب انیمشتر در رفتار یمؤثر عاملمحل سکونت پرداختند و آن را 

 کرده و ییرا شناسا یمشارکت یهاشرکت در پلتفرم 3جزء محرک 31 ،یتجرب یقیو همکارانش در تحق بوچر

 (. 5019،  و همکارانش بوچر) کردندبررسی  TPB کنندگان در قالبر رفتار مصرفب را هر یک تأثیر

 ریزی شدهرفتار برنامه ۀعوامل اثرگذار بر قصد شرکت در اقتصاد مشارکتی بر اساس نظری

سه عامل اجزای شده در باال، مطالعات دیگری به شکل جداگانه به شناسایی و بررسی  اشارهعالوه بر مطالعات 

اند. به در قصد و در نهایت شرکت در اقتصاد مشارکتی پرداخته کنندهنگرش، هنجارهای ذهنی و عوامل کنترل

اعتماد به اقتصاد مشارکتی، منفعت  ۀطور کلی، بر اساس مجموعه مقاالت بررسی شده، نگرش در پنج دست

 برخیده است. برای مثال، شپذیری و تصویر ذهنی بررسی ادارکی در استفاده از آن، مالحظات محیطی، تطبیق

اند )پاولو، اعتماد به عنوان عامل نگرشی بر استفاده یا عدم استفاده از اقتصاد مشارکتی پرداخته تأثیربه بررسی 

 (. 5009هونگ و همکارانش، و  5010 لوو و همکارانش،؛ 5003

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Peer to Peer  C2C یا 

2. Unified theory of Acceptance and Use of Technology 

3. Motive item 
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؛ 1662)تیلور و تاد،  اندرا بررسی کردهنقش منفعت ادارکی بر استفاده از اقتصاد مشارکتی  ،دیگر ۀدست

(. در ارتباط با هنجارهای ذهنی، 1696دیویس و همکارانش، و  5009ونکاتش و باال، ؛ 5007شووارز و چین، 

ترین عامل بررسی شده به عنوان مهم ،نسبت به شرکت در اقتصاد مشارکتیدیدگاه افراد مهم در زندگی فرد 

هونگ و همکارانش، ؛ 5002هونگ و چانگ، ؛ 1672فیشبین و اجزن، ؛ 5010چن و لی، ؛ 5009است )اجزن، 

 (.5004ویدالک،  و 5011الؤو، ؛ 5015لمبرتون و روز، ؛ 5009

آمدی، راحتی استفاده، حفظ حریم خصوصی و دسترسی خودکار ۀدر چهار دست کنندهدر نهایت، عوامل کنترل

 این مطالعات فهرست شده است. تعدادی از 1جدول  در اند.بندی و بررسی شدهبه تکنولوژی مورد نیاز دسته

 مدل مفهومی پژوهش

 در .اندشده معرفی 1شکل  در که است مستقلی و وابسته متغیرهای بر مشتمل تحقیق، این در کار رفته به مدل

نگرش رفتاری، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، پذیرش  .است وابسته متغیر عرضه هدف ،این مدل

البته متغیرهای مکنون نگرش  .هستند مستقل متغیرهای باز عرضه، تقاضای ادراکی و منافع اقتصادی ادراکی،

 شوند که درخود توسط چند متغیر آشکار دیگر تعیین می ،رفتاری، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده

 .اندفهرست شده 5جدول 

 متغیرهای آشکار و مکنون پژوهش .8جدول 

 متغیر آشکار متغیر مکنون

 (19نگرش رفتاری )

 (1نگرش )
 (13اعتماد به مسافران )

 (6ریسک درک شده مسافران )

 (9مسائل محیط زیست )
 (3تناسب )

 (7)تصویر 

 (17کنترل رفتاری درک شده )

 (10خود بسندگی )
 (2شده )استفاده آسان درک

 (15شرایط تسهیل تکنولوژیکی )
 (11هنجارهای ذهنی )
 (5قصد رفتاری )

 (4تقاضای درک شده )

 (9گذاری خدمات )رویکرد باز به اشتراک
 (14درک شده ) منافع اقتصادی
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 مدل مفهومی پژوهش .8شکل 

 شناسی پژوهشروش

در  .دارد همبستگی  /توصیفی ماهیت ،هاداده آوریجمع روش نظر از و است کاربردی هدف، ۀجنب از تحقیق این

های پلتفرم ۀدیگر در زمینچند پژوهش ( و 5012از پژوهش ماتزنر و همکارانش ) ،دو بخشینامۀ پرسشتدوین 

نامه به ارزیابی متغیرهای مدل مفهومی اختصاص یافته و پرسش اقتصاد مشارکتی استفاده شده است. بخش اول

 شناختیبوم هایسؤالنیز، در بخش دوم  بهره برده شده وای لیکرت گزینهاز مقیاس هفت برای سنجش آن

های رانندگان شرکت ، شاملپژوهش جامعه آماری مطرح شده است.درآمد  و تحصیالت جنس، سن، شامل

تمام شهرهای تحت پوشش  1367مرداد و شهریور شاغل در دو ماه  (اسنپ، تپسی، کارپینو و...)تاکسی آنالین 

( برای به دست آوردن 1662) شبا توجه به قاعده بارکالی و همکاران شود.میکشور سراسر ها در این شرکت

 دهیم:آمده از دو روش زیر را مالک قرار میدسترین مقدار بهتبزرگ ،PLSحداقل حجم نمونه در روش 

گیری های اندازهگیری که دارای بیشترین شاخص میان مدلهای مدل اندازهضرب در تعداد شاخص 10 .1

 مدل اصلی پژوهش است.

ضرب در بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط  10 .5

 شوند.می

که حجم  ها را داشتهشاخص، بیشترین تعداد شاخص 19با  متغیر نگرش رفتاری نخست، با توجه به روش

بیشترین ارتباط در بخش ساختاری مدل باز هم ، روش دومبر اساس  دهد.نشان میرا  190 ای به اندازۀنمونه
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باید حجم  ،کند. بنابراینپیشنهاد میرا نفری  70ارتباط است که حجم نمونه  7 با برابرو مربوط به نگرش رفتاری 

 نفر باشد.  190نمونه برای اجرای این پژوهش، دست کم 

از طریق قرار دادن لینک در شبکه اجتماعی ها نامهو پرسش بوددر دسترس  گیری، نمونهگیریروش نمونه

  .های آماری قرار گرفت، در اختیار نمونهتلگرام یا ارسال از طریق پیامک تلفن همراه

از روش  ،هامبنی بر نرمال نبودن توزیع داده (3)جدول  اسمیرنوفـ  با توجه به نتایج آزمون کولموگروف

 SmartPLSافزار نرمدر و بررسی برازش مدل  استفاده شد کمترین مربعات جزئی برای تحلیل معادالت ساختاری

در منظور بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته قصد رفتاری، از رگرسیون خطی . همچنین بهانجام گرفت

 بهره برده شده است. SPSS V.24افزار نرم

 قیتحق یرهایمتغ یبرا رنوفیاسم ـ آزمون کولموگروف. 8 جدول

 ویلکـ  شاپیرو اسمیرنوفـ  کولموگروف متغیر
 000/0 004/0 نگرش

 000/0 011/0 اعتماد به مسافران

 009/0 007/0 شده مسافرانریسک درک

 000/0 000/0 شدهمنافع اقتصادی درک

 000/0 001/0 مسائل محیط زیست

 001/0 001/0 تناسب

 000/0 001/0 تصویر

 000/0 000/0 هنجارهای ذهنی

 000/0 057/0 خودبسندگی

 000/0 000/0 شدهاستفاده آسان درک

 000/0 005/0 شرایط تسهیل تکنولوژیکی

 000/0 000/0 قصد رفتاری

 013/0 013/0 شدهتقاضای درک

 000/0 050/0 گذاری خدماترویکرد باز به اشتراک

 های پژوهشیافته

جنسیت، وضعیت  نظر از دهندگانپاسخ راننده تاکسی آنالین بود که فراوانی 502مطالعه شامل این نمونه آماری 

درج شده  4در جدول آنها ، سابقه همکاری، وضعیت شغلی سن، درآمدهل، موقعیت جغرافیایی، تحصیالت، أت

 است.
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 دهندگان(بر اساس درصد پاسخ هاافتهیدهندگان )پاسخ یشناختتیجمع تیوضع .8 جدول

 موقعیت جغرافیایی تأهلوضعیت  جنسیت

 غیر تهران تهران مجرد تأهلم مرد زن

4/3 9/69 3/97 7/35 6/29 1/43 

 تحصیالت

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی دیپلم دیپلمزیر 

4/4 6/59 7/13 7/36 3/15 1 

 )تومان( درآمد

 میلیون  9 بیش از میلیون  9تا  2 میلیون  2تا  4 میلیون  4تا  3 میلیون  3تا  5 میلیون  5 کمتر از

4/92 4/53 6/5 2/0 1 2/1 

 سن

 سال 42باالتر از  سال 42تا  40 سال 40تا  32 سال 32تا  30 سال 30تا  52 سال 52تا  19

11 54 52 16 6 10 

 وضعیت تحصیلی وضعیت شغلی سابقه همکاری

 دانشجو شغل اصلی سال 3بیشتر از  سال 3تا  5 سال 5تا  1 زیر یک سال

2/25 3/39 9/9 2/5 3/95 5/12 

 

 گیریپایایی و روایی ابزار اندازه

 همبستگی دهندۀنشان معیار این. شودمی استفاده آنها عاملی بار از ، PLS روش در هاسنجه پایایی تعیین برای

هالند  نظر به بنا هاسنجه از یک هر عاملی بار برای قبول قابل میزان حداقلاست.  مربوطه سازۀ در هااین سنجه

 کنار آزمون یندافر از باید ،باشد میزان این از کمتر آنها عاملی بار که هاییسنجه واست  4/0با  ( برابر1666)

 گذاشته است.های پژوهش را به نمایش هجسن بارهای عاملی اولیه و اصالح شده 2. جدول گذاشته شوند

های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و همبستگی ها از شاخصمنظور بررسی پایایی سازهبههمچنین، 

های پژوهش به ها را برای مدل نهایی سازهاین شاخص مقادیر 9جدول  شده است که( استفاده rho_A) اسپیرمن

 دهد.نشان می
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 هاپس از حذف شاخص رمنیاسپ یو همبستگ یبیترک ییایکرونباخ ، پا یآلفا اریمع. 8جدول 

 پایایی ترکیبی همبستگی اسپیرمن آلفای کرونباخ متغیر

 969/0 946/0 957/0 نگرش

 619/0 609/0 601/0 رفتاری نگرش

 964/0 973/0 994/0 شدهرفتاری درک کنترل

 670/0 622/0 624/0 قصد رفتاری

 947/0 792/0 754/0 تناسب

 932/0 705/0 703/0 شدهتقاضای درک

 602/0 947/0 943/0 شدهاستفاده آسان درک

 647/0 659/0 619/0 مسائل محیط زیست

 992/0 906/0 909/0 تصویر

 973/0 921/0 760/0 گذاری خدماترویکرد باز به اشتراک

 000/1 000/1 000/1 شده مسافرانریسک درک

 992/0 906/0 901/0 خودبسندگی

 634/0 610/0 963/0 هنجارهای ذهنی

 651/0 931/0 956/0 شرایط تسهیل تکنولوژیکی

 604/0 949/0 941/0 اعتماد به مسافران

 629/0 634/0 634/0 منافع اقتصادی درک شده

 

 با توجه به ،باشد 7/0بیشتر از ( باید 1669( و پایایی ترکیبی )چین، 1669 کرونباخ )موس،مقدار آلفای 

 شود.تأیید میهای تحقیق ابراین پایایی سازهمقدار پیشنهاد شده است، بنبیشتر از تمام مقادیر ، 9جدول 

. برای بررسی روایی همگرا در شودبررسی میمیزان همبستگی هر سازه با سؤال خود  ،روایی همگرادر 

PLS معیار به  ایدبAVE نیز برای  مقادیر این معیار ،مشخص است 7جدول  . همان طور که درتوجه کرد

شود )چین، یید میأگیری تهای اندازهبوده و روایی همگرای مدل و برازش مدل 2/0 از بیش های پژوهشسازه

1669.) 

 پژوهش یهاسازه یهمگرا برا ییروا اریمع. 8 جدول

 

 میانگین واریانس

 (AVE)استخراج شده  
 

 میانگین واریانس

 (AVE)استخراج شده  

 750/0 تصویر 747/0 نگرش

 969/0 رویکرد باز به اشتراک گذاری خدمات 211/0 نگرش رفتاری

 000/1 ریسک درک شده مسافران 219/0 کنترل رفتاری درک شده

 751/0 خود بسندگی 619/0 قصد رفتاری

 952/0 هنجارهای ذهنی 927/0 تناسب

 924/0 شرایط تسهیل تکنولوژیکی 959/0 تقاضای درک شده

 726/0 اعتماد به مسافران 795/0 استفاده آسان درک شده

 993/0 منافع اقتصادی درک شده 929/0 مسائل محیط زیستی
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الرکر ـ  از ماتریس فورنل ،دهندمیهای مربوط به هر متغیر تنها آن را توضیح برای بررسی اینکه سنجه

 . 7 جدولاست که در ( هر سازه AVEمقدار واریانس استخراج شده )قطر اصلی این ماتریس جذر بریم. بهره می

روایی واگرای خوبی  ،هاست. برای اینکه مدلها و سازهشد و بقیه اعضا مقادیر همبستگی شاخص به آن اشاره

تر باشد )آکین و ردیف بزرگعناصر واقع در همان سایر باید عناصر قطری این ماتریس از  ،داشته باشد

 گذارد.و الرکر پژوهش حاضر را به نمایش می ماتریس فورنل 9جدول  (.5006کارانش، هم

 پژوهش یهافورنل الرکر سازه سیماتر. 7جدول 

 8 8 8 8 8 8 8 7 7 88 88 88 88 88 

1 994/0 
             

5 953/0 627/0 
            

3 459/0 422/0 659/0 
           

4 411/0 475/0 336/0 765/0 
          

2 579/0 556/0 551/0 572/0 973/0 
         

9 419/0 457/0 322/0 309/0 527/0 652/0 
        

7 445/0 219/0 257/0 415/0 577/0 499/0 946/0 
       

9 491/0 259/0 205/0 465/0 597/0 495/0 227/0 939/0 
      

6 374/0 597/0 561/0 537/0 137/0 507/0 329/0 397/0 000/1 
     

10 349/0 311/0 375/0 397/0 442/0 190/0 349/0 450/0 527/0 946/0 
    

11 213/0 267/0 499/0 394/0 174/0 392/0 933/0 255/0 592/0 390/0 609/0 
   

15 147/0 171/0 133/0 559/0 969/0 149/0 194/0 199/0 044/0 371/0 044/0 654/0 
  

13 249/0 439/0 395/0 432/0 541/0 412/0 499/0 421/0 434/0 562/0 362/0 123/0 971/0 
 

14 266/0 279/0 211/0 371/0 550/0 459/0 225/0 495/0 596/0 341/0 919/0 134/0 464/0 640/0 

 

 با سازه آن همبستگی با مقایسه در هاسازه تمام برای شده استخراج واریانس میانگین جذر که این به توجه با

 شود.می پشتیبانی تحقیق هایسازه تمام برای واگرا رواییبیشتر است،  پژوهش هایسازه سایر

 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ضریب

 ،همان طور که مشخص است .دهدمی نشان را متغیرها بین پیرسون همبستگی ضرایب ماتریس 6جدول 

با متغیر  است و فقط متغیرهای دیگر پژوهش بسیار ضعیف( با 6شده مسافران )متغیر ریسک درکهمبستگی 

شود. از دارد که آن هم کوچک محسوب می 524/0ای به اندازۀ منافع اقتصادی درک شده ضریب همبستگی

متغیرها سایر با  ایقوی اًهمبستگی نسبت ، متغیر منافع اقتصادی درک شدهمیان متغیرهای پژوهش ،طرف دیگر

 دارد.
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 قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر. 7جدول 

 88 88 88 88 88 7 7 8 8 8 8 8 8 8 متغیر

1 1 
             

5 950/0 1 
            

3 424/0 429/0 1 
           

4 407/0 470/0 373/0 1 
          

2 594/0 541/0 304/0 572/0 1 
         

9 407/0 450/0 375/0 564/0 599/0 1 
        

7 434/0 210/0 239/0 404/0 597/0 491/0 1 
       

9 493/0 203/0 479/0 460/0 594/0 499/0 246/0 1 
      

6 107/0 069/0 043/0 029/0 039/0 096/0 063/0 104/0 1 
     

10 340/0 307/0 412/0 372/0 442/0 175/0 342/0 416/0 015/0 1 
    

11 202/0 261/0 475/0 397/0 190/0 376/0 952/0 203/0 113/0 321/0 1 
   

15 332/0 379/0 591/0 302/0 223/0 504/0 345/0 340/0 019/0 396/0 546/0 1 
  

13 242/0 439/0 372/0 431/0 547/0 407/0 479/0 443/0 199/0 596/0 363/0 347/0 1 
 

14 263/0 279/0 219/0 372/0 559/0 416/0 246/0 447/0 524/0 336/0 911/0 541/0 467/0 1 

 تحلیل رگرسیون بین متغیرها

متغیر نگرش،  13به عنوان متغیر وابسته و « قصد رفتاری»متغیرها،  تمام بیناز  ،برای بررسی مدل رگرسیون

تناسب، تصویر،  ،زیستی محیط شده، مسائلدرک مسافران، منافع اقتصادی شدهدرک ران، ریسکفمسا به اعتماد

 درک رفتاری، تقاضای تکنولوژیکی، قصد تسهیل شده، شرایطدرک آسان خودبسندگی، استفادهذهنی،  هنجارهای

های انجام شده پس از تحلیل. گرفته شدندمتغیرهای مستقل در نظر  ،خدمات گذاریاشتراک به باز شده، رویکرد

 دست آمد. به 15و  11های جدول SPSSافزار با نرم

ای بین متغیرهای مستقل و یابیم که رابطۀ نسبتاً قویدرمی (R= 746/0با توجه به ضریب همبستگی )

تغییرات قصد رفتاری توسط  درصد 291/0 حدود این است که گویای 5Rمتغیر وابسته وجود دارد. مقدار 

بررسی قطعیت وجود تحلیل واریانس رگرسیون برای نتایج  10شود. جدول تبیین می متغیرهای مستقل پژوهش

که دست آمده به 02/0کمتر از  sigمقدار  ،بینیمطور که میدهد. همانرابطه خطی در مدل پژوهش را نشان می

 حاکی از پذیرفته شدن فرض خطی بودن مدل پژوهش است.

 نتیجه تحلیل رگرسیون برای مدل کلی. 88جدول 

 استاندارد تخمینخطای  ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

746/0 291/0 230/0 379/1 



 78  های مشارکتیکنندگان در پلتفرمبررسی نقش تکنولوژی بر رفتار عرضه 

 
 تحلیل واریانس رگرسیون خطی متغیرهای پژوهش. 88جدول 

ANOVA 

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

1 

 000/0 320/19 997/34 13 599/423 رگرسیون

   600/1 197 316/322 ماندهباقی

    500 297/909 کلی

 

 

 ضرایب رگرسیون. 88جدول 

 ضرایب

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t Sig 
B بتا خطای استاندارد 

 017/0 -412/5  965/0 -975/1 ثابت

 000/0*** 132/4 595/0 092/0 323/0 نگرش

 470/0 -754/0 -047/0 099/0 095/0 اعتماد به مسافران

 977/0 122/0 009/0 069/0 012/0 شده مسافرانریسک درک

 021/0* 690/1 144/0 096/0 174/0 شدهمنافع اقتصادی درک

 553/0 553/1 074/0 099/0 094/0 مسائل محیط زیست

 271/0 297/0 039/0 093/0 047/0 تناسب

 795/0 303/0 055/0 061/0 059/0 تصویر

 005/0** 140/3 555/0 099/0 577/0 هنجارهای ذهنی

 349/0 -642/0 -029/0 073/0 -096/0 خودبسندگی

 306/0 -051/1 -094/0 109/0 -109/0 شدهاستفاده آسان درک

 009/0** 999/5 199/0 113/0 305/0 شرایط تسهیالت تکنولوژیکی

 011/0* 293/05 123/0 094/0 519/0 شدهتقاضای درک

 340/0 627/0 092/0 095/0 079/0 خدمات گذاریاشتراک به باز رویکرد

 متغیر وابسته: قصد رفتاری   
  001/0داری *** سطح معنا ؛01/0سطح معناداری  ** ؛02/0*سطح معناداری 
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ه قصد رفتاری تدرصد را بین متغیر وابس 2رابطه در سطح معناداری برقراری ضرایب رگرسیون و  15جدول 

متغیرهای نگرش، منافع اقتصادی  ،که مشخص استچنان گذاشته است.متغیرهای پژوهش به نمایش سایر و 

های تاکسی شده در تصمیم رانندهشده، هنجارهای ذهنی، شرایط تسهیالت تکنولوژیکی و تقاضای درکدرک

سه متغیر  ، تأثیردارند. از میان این عوامل ، تأثیر معناداریآنالین برای عرضه خدمات مشارکتی حمل و نقل

شده در در حالی که منافع اقتصادی درک بیشتر است،نگرش رفتاری تسهیالت تکنولوژیکی، هنجارهای ذهنی و 

 درصد در مرز مطلوبیت قرار دارد.  2سطح 

 قصد بینیپیش درتری مهم نقش شده،بررسیهای عامل از یک کدام اینکه بررسی برای ،در مرحله بعد

متغیر  عنوان به رفتاری قصد ،روش این دره است. شد استفاده گام به گام رگرسیون تحلیل از ،دارند افراد رفتاری

شده، هنجارهای ذهنی، شرایط تسهیالت تکنولوژیکی و تقاضای منافع اقتصادی درکوابسته و پنج متغیر نگرش، 

شوند. متغیر گام به گام به تحلیل رگرسیون اضافه می 13، مطابق جدول شده به عنوان متغیرهای مستقلدرک

درصد از واریانس قصد رفتاری را تبیین کند.  2/39رگرسیون شد و توانست مقدار نگرش در گام اول وارد معادله 

درصد افزایش یافته است. در  3/10ضریب تبیین به میزان  ،شدن هنجارهای ذهنی به معادلهدر گام دوم با اضافه

درصد و در  3/5درصد، در گام چهارم متغیر تقاضای درک شده  3/5گام سوم متغیر شرایط تسهیالت تکنولوژیکی 

 اند.درصد به ضریب تببین افزوده 3/1شده در گام پنجم متغیر منافع اقتصادی درک ،نهایت

 

 ثرؤخالصه تحلیل رگرسیون گام به گام عوامل م. 88جدول 

 R R8 P عامل گام

950/0 نگرش اول  394/0  000/0  

 دوم
 نگرش

 هنجارهای ذهنی
969/0  497/0  000/0  

 سوم
 نگرش

 هنجارهای ذهنی

 شرایط تسهیالت تکنولوژیکی
714/0  210/0  000/0  

 چهارم

 نگرش
 هنجارهای ذهنی

 شرایط تسهیالت تکنولوژیکی
 شدهتقاضای درک

730/0 233/0 000/0 

 پنجم

 نگرش
 هنجارهای ذهنی

 شرایط تسهیالت تکنولوژیکی
 شدهتقاضای درک

 شدهمنافع اقتصادی درک

739/0 242/0 000/0 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

ه شد. بر متغیر مستقل در قالب هفت متغیر مکنون بر متغیر قصد رفتاری پرداخت 13 در این پژوهش به مطالعه اثر

شرایط تسهیالت تکنولوژی و  ،و در مرتبه بعد است تأثیر یشتریننگرش دارای ب دست آمده،اساس نتایج به

بیشتر نگرش نسبت به  تأثیر ،نیز (5017)و و لیو ئما ۀمطالعدر مؤثرند. بر متغیر قصد رفتاری هنجارهای ذهنی 

در سطح قصد رانندگان  شده برمنافع اقتصادی درکاثر  ،مهم دیگر تأیید شده است. مسئلۀ هنجارهای ذهنی

و رود منافع اقتصادی برای رانندگان اهمیت انتظار می زیرا ؛بر خالف انتظار است تا حدی است که به نظرمطلوب 

نقش باالتری  ،اطرافیان در این تصمیم تأثیردر حالی که نگرش و تکنولوژی و  ؛باشد تری داشتهبیشبسیار تأثیر 

بیشتر  تأثیر( مبنی بر 5019دارند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج به دست آمده از پژوهش بوچر و همکارانش )

کنند که اقتصاد انش ادعا میخوانی دارد. بوچر و همکارهم ،هنجارهای ذهنی و اخالقی نسبت به منافع اقتصادی

داوطلبانه و غیرپولی دارد تا تجاری. اما در تحقیق دیگری که توسط تونی و همکارانش  ماهیت ،مشارکتی بیشتر

شده بیشتر از نگرش برآورد شده است که با پژوهش متغیرهای کنترل رفتاری درک تأثیر ،( انجام شده5017)

ل محیط زیست در قصد افراد برای ئآنها به این نتیجه رسیدند که مسا ،. از طرف دیگرنیست راستاحاضر هم

 د.شتلقی  معنابیدرصد  2در حالی که در پژوهش حاضر در سطح  ؛عرضه خدمات اقتصاد مشارکتی معنادار است

رسد برای کامل کردن دانش به دست آمده از نوع رفتار افراد برای عرضه خدمات در پایان به نظر می

تواند به فهم بهتر شرایط است و میضروری کنندگان از خدمات مشارکتی نیز استفاده در زمینۀپژوهش  مشارکتی،

 کند. ها و چگونگی تدوین استراتژی برای پیشبرد آنها کمک این پلتفرم
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