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Abstract

With the development of shared businesses and the ever-growing trust of users in
them, the study of the factors affecting the intention of users to reuse their services
has become more critical. This paper aimed at investigating the factors affecting
satisfaction and intention to reuse in a Tapsi shared business. The method of this
research is descriptive-correlational and the statistical sample of the study included
329 users of the Tapsi application. Data were collected using a convenient sampling
method. The main data collection tools have been a standard questionnaire. The
structural equation modeling test and Amos software were used to analyze the data.
Findings of the study showed that cost savings, service quality, smartphone
capability, trust in the supplier, and trust in applications positively affect
satisfaction. The positive effect of trust on the intention to reuse Tapsi users was
also confirmed. The positive effect of perception of alignment with trends on
customer satisfaction and the positive effect of host behavior on users' intention to
reuse was not confirmed.
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چکیده

با توسعه کسبوکارهای اشتراکی و اعتماد روزافزون کاربران به آنها ،بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مجدد
کاربران از خدمات آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت و
قصد استفاده مجدد در یک کسبوکار اشتراکی تپسی انجام گرفته است .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی
میباشد و نمونه آماری پژوهش ،شامل  329نفر از کاربران اپلیکیشن تپسی بود .دادهها با استفاده از روش
نمونهگیری دردسترس جمعآوری گردید .ابزار اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد بوده است .بهمنظور تحلیل
دادهها ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار ایموس استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که
صرفهجویی در هزینه ،کیفیت خدمت ،قابلیت گوشی هوشمند ،اعتماد به عرضهکننده و اعتماد به اپلیکیشن بر
رضایت تأثیر مثبتی دارد .همچنین تأثیر مثبت اعتماد بر قصد استفاده مجدد کاربران تپسی نیز تأیید گردید .تأثیر
مثبت ادراک از همسویی با روندها بر رضایت مشتری و تأثیر مثبت رفتار میزبان بر قصد استفاده مجدد کاربران نیز
تأیید نشد.
واژگان کلیدي :اقتصاد اشتراکی ،رضایت ،قصد استفاده مجدد ،تپسی
استناد :مکیزاده ،وحید و شراعی ،فاطمه ( .)1401بررسی پیشرانهای قصد استفاده مجدد در کسبوکارهای اشتراکی
همتابههمتا (موردمطالعه :تپسی) .مطالعات رفتار مصرفکننده.1-19 ،)2( 9 ،
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 .1مقدمه
محدودیت منابع طبیعی و رشد مستمر مصرف جهانی ،بازنگری در مدلهای سنتی کسبوکار را به یک
ضرورت جهانی تبدیل نموده است .یکی از راهکارهای جایگزین برای مدیریت این روند مصرف ،مدل مصرف
مشترک است ( .)Abdar & Yen, 2017این مدل ،موجب ظهور مدلهای نوین کسبوکار یعنی کسبوکارها یا
پلتفرمهای مبتنی بر مدل اقتصاد اشتراکی گردیده است ) Moosavi Rashedi, Makkizadeh & Hassanpour,
 .(2022اگرچه پیشینه اشتراکگذاری ،به قدمت نوع بشر بازمیگردد اما متأثر از اینترنت و فناوری همراه ،اقتصاد
اشتراکی پدیدهای نوظهور قرن بیستویکم است .امروزه پلتفرمهای  C2Cمانند  ،ebay ،Airbnbیا BlaBlaCar
سهم بازار قابلمالحظهای را در سراسر جهان به خود اختصاص دادهاند ( Hawlitschek, Teubner & Gimpel,
 .)2016ایده به اشتراکگذاری براساس پیوند کارآمد تقاضا (مشتری) و عرضه (عرضهکننده همتا) از طریق کاهش
هزینه مبادله قرار دارد .اقتصاد اشتراکی امکان ارائه خدمات همتابههمتا )P2P( 1بین افراد را توسط فناوری فراهم
کرده است .اشتراکگذاری بهوسیله ایجاد ارزش در داراییهای کممصرف و دراختیارقراردادن آنها بهصورت آنالین،
امکان دسترسی به انبوه کاربران را فراهم نموده و نیاز به مالکیت را نیز کاهش میدهد ( .)Cheng, 2016این
ویژگیها موجب توسعه گسترده کسبوکارهای اشتراکی شده است ) .(Huarng, 2017براساس برآورد استاتیستا2
پیشبینی شده که ارزش ساالنه اقتصاد اشتراکی از  14میلیارد دالر در سال  2014به  335میلیارد دالر در سال
 2025برسد .همچنین پیشبینی شده که درآمد کسبوکارهای اشتراکی از  18/6میلیارد دالر در سال  2017به
 40/2میلیارد دالر در سال  2022برسد ) .(Mazareanu, 2019با توجه به نوظهوربودن مدل کسبوکار مبتنی بر
اقتصاد اشتراکی و گسترش نقش پلتفرمها و سیستمهای همتابههمتا ،این کسبوکارها برای بقا نیازمند حفظ
مشتریان بالفعل و جذب مشتریان بالقوه میباشد .همچنین بایستی مدنظر داشت که چنین کسبوکارهایی مفاهیمی
چون رفتار مصرفکننده و رضایت مشتریان را نیز دگرگون نمودهاند ( .)Huarng & yu, 2019مطالعات حوزه رفتار
مشتری در کسبوکار اشتراکی دو حوزه اصلی را نشان میدهد .در حوزه نخست ،تمرکز بر عامل اعتماد کاربران قرار
دارد .بر این اساس ،قصد خرید مجدد هنگامی شکل میگیرد که کاربران به پلتفرم اعتماد کنند .در حوزه دوم نیز
کانون تمرکز بر متغیرهای کیفیت ،ارزش و رضایت قرار دارد .برمبنای یافتههای این رویکرد؛ کیفیت ادراکشده،
ارزش ادراکی و رضایت منجر به وفاداری میگردد .جریان نخست پژوهش ،به مخاطرات همراه با اقتصاد اشتراکی
میپردازد .براساس این جریان ،اقتصاد اشتراکی یک بازار مجازی است که بهدلیل ماهیت فردی ،خدمات آن چندان
استاندارد و حرفهای نیست .این امر منجر به بروز عدم اطمینانهای رفتاری و محیطی برای کاربران میشود.
ازاینرو ،قابلاعتماد دانستن پلتفرم منجر به خرید و خرید مجدد مشتریان میگردد ) Wang, Asaad & Filieri,
 .(2019رویکرد دوم اقتصاد اشتراکی را مدل خدمت فرض نموده و از منطق خدمتگرا تبعیت میکند که در آن
کیفیت خدمت نقش محوری در رضایت مشتری ایفا نموده و رضایت و قصد خرید مجدد مشتری را موجب میشود
) .(Akhmaedova & Mas-Machuca, 2020مروری بر پژوهشهای پیشین نشان میدهد که علیرغم ماهیت
انفرادی و همتابههمتای خدمات در اقتصاد اشتراکی تأثیر اعتماد به همتایان (همتا در بخش عرضه) بهعنوان عامل
تعیینکننده اعتماد و تأثیر مستقیم ویژگیهای رفتاری ارائهدهنده خدمت همتابههمتا ،بهرغم اثرگذاری مستقیم و
سریع آن بر قصد استفاده مجدد مشتری چندان موردتوجه قرار نگرفته است .درواقع ،بخش عمده مطالعات متأثر از
1 Peer to Peer
2 Statista
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جریان نظری غالب بازاریابی بر حوزه عام کیفیت خدمات تمرکز داشتهاند .حال آنکه خدمات همتابههمتا بهواسطه
ماهیت متمایز خود تا حدود زیادی متأثر از عوامل ذکرشده میباشد .ازجمله این مطالعات میتوان به Cheng, Fu
)Cristobal-Fransi Hernandez-Soriano, ،Clauss, Harengel & Hock (2019) ،& de Vreede (2018
) Zhang, Gu & Jahromi (2019) ،Ferrer-Rosel & Daries (2019اشاره نمود .ازاینرو شناسایی و تبیین
متغیرهای مؤثر بر قصد استفاده مجدد مشتریان خدمات اشتراکی ،عالوهبر ترسیم روابط و استخراج مدل ،میتواند
زمینه ارائه راهکارهای اجرایی برای جامعه هدف را فراهم آورد .یکی از شرکتهایی که در سالهای اخیر براساس
مدل کسبوکار اشتراکی در کشور ما شروع به فعالیت کرده ،شرکت تپسی ( )Tap30است .امروزه شرکت تپسی با
توجه به داشتن رقبای متنوع مبتنی بر مدل سنتی کسبوکار و همچنین رقبای دارای مدل کسبوکار مبتنی بر
اقتصاد اشتراکی (اپلیکیشنهای اینترنتی) مانند اسنپ ،ماکسیم ،کارپینو و آژانسی ،نیاز مبرم به راضینگهداشتن
مشتریان خود داشته تا بتواند به حیات خود در بازار ادامه دهد؛ با توجه به اهمیت رضایت مشتری در حفظ بقا و
سودآوری ،توجه کسبوکارهای اشتراکی به مطالعه رفتار مشتریان و درک عوامل مؤثر بر رضایت آنان از ضرورت
ویژهای برخوردار است .ازهمینرو ،در این پژوهش بهدنبال شناسایی پیشرانهای رضایت مشتری و قصد استفاده
مجدد مشتریان خدمات همتابههمتا از خدمات این کسبوکار اشتراکی هستیم.
 .2مبانینظري و پیشینهپژوهش
 .2-1کسبوکار اشتراکی
از زمان انتشار کتاب بوتثمن و راجرز1در سال  2010در حوزه مصرف مشترک ،اقتصاد اشتراکی تبدیل به یک واژه
محبوب در رسانههای عمومی شده است ،)Cheng, 2016(2و روند رو به رشد تعداد مقاالت چاپشده در سالهای
اخیر نیز تأییدکنندهی این موضوع میباشد .در مورد این مدل کسبوکار تا به امروز مطالعات زیادی صورت گرفته و
اصالحاتی چون اشتراکگذاری اقتصاد ،مصرف مشترک ،مصرف مبتنی بر دسترسی و  ...برای توصیف آن بهکار
رفته است ( .)Liang, Choi & Joppe, 2018تعاریف متنوع کسبوکار اشتراکی چهار اصل مشترک را
دربرمیگیرند که عبارتنداز )1( :ظرفیت خالی :این مدل اقتصادی درصدد است تا به نحوی از دارایی و سرمایههای
بالاستفاده افراد استفاده کند و بهرهوری آنها را به حداکثر برساند )2( .استفاده از فناوریهای نوین :افزایش و
تسهیل ارتباطات بین ارائهدهندگان و دریافتکنندگان خدمات از طریق دانش و تکنولوژی روز هدف این مدل
اقتصادی است )3( .بدون واسطه :این مدل بر آن است که در راستای کاهش هزینه تراکنشها ساختارهای
واسطهای سنتی را حذف نماید .این سرویس بین افراد بهطور مستقیم ارتباط برقرار کرده و با حذف واسطهها،
الگوهای جدید مصرف و راه جدید برای مدیریت منابع را پیشنهاد میدهد )4( .بهاشتراکگذاری و اعتماد :در مدل
اقتصاد مشارکتی چون دو طرف شناخت کاملی از هم ندارند ،اعتماد نقشی انکارناپذیر دارد (.)Petropoulos, 2017
کسبوکار اشتراکی لزوماً داراییهای فیزیکی در اختیار ندارد و از طریق فروش محصول ارزش ایجاد نمیکنند .در
مدلهایی مانند  ،Airbnbاین کسبوکارها شباهت چندانی با مدلهای رایج زنجیره ارزش خطی توسعه محصول
ندارد .درواقع کسبوکار اشتراکی ،پلتفرمی است که بر تعامل اصلی بین شرکتکنندگان در پلتفرم ازجمله

1 Bostman & Rogers
2 Mingming cheng

4

بررسی پیشرانهای قصد استفاده مجدد در کسبوکارهای اشتراکی همتابههمتا (موردمطالعه :تپسی)

مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان و بازیگران شخص ثالث تأکید میکند (
.)Parker, 2019

& Constantinides, Henfridsson

 .2-2صرفهجویی در هزینه
قیمتگذاری خدمات اشتراکی ،یکی از پیچیدهترین ابعاد فعالیت این کسبوکارها میباشد .کاهش قیمت ناشی از
بهبود کارایی ،ارائه سوبسید و حذف هزینههای واسطهای از مهمترین ابزارهای ارتقاء ارزش مشتری در خدمات
اشتراکی میباشند ( .)Varma, Jukic, Pestek, Shultz & Nestorov, 2016مشتریان خدمات اشتراکی بهدنبال
این هستند که ارزش بیشتری را با هزینه کمتری بهدستآورند ) & Lamberton & Rose, 2012, Bardhi
 .(Eckhardt, 2012درواقع ،صرفهجویی در هزینه برای نفع شخصی فرد است .ازهمینرو ،میتواند در موفقیت
اقتصاد اشتراکی بسیار تعیینکننده باشد .مطالعه دیگری نیز نشان داد که رفتار استراتژیک مشتریان خدمات
حملونقل اشتراکی ،تحتتأثیر تخفیفات قیمتی قرار داشته و آنها ترجیح میدهند که منتظر کاهش قیمت باقی
بمانند ( .)Chen, Mislove & Wilson, 2015همین امر نیز موجب افزایش ارزش دریافتی و رضایت آنها شده
است .مطالعه دیگری با بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان کسبوکارهای اشتراکی در حوزههای حملونقل و
اقامت نشان داد که رضایت مشتریان در هر دو حوزه  B2Cو  C2Cبهطور قابلمالحظهای تحتتأثیر
صرفهجوییهای هزینهای قرار دارد ) .(Mohlmann, 2015پژوهشی دیگر با انجام پژوهش کیفی به روش دلفی
چهارمرحلهای میان خبرگان در هشت کشور نشان داد که هزینه کمتر ،مهمترین انگیزه مصرف اشتراکی و رضایت
حاصل از آن میباشد ) .(Barnes & Mattsson, 2016پژوهش ( Schiel (2015نیز نشان داد که انگیزههای
اقتصادی مانند کاهش هزینه و قیمت پایینتر ،یکی از مهمترین انگیزههای مشتریان خدمات اشتراکی بوده و
رضایت آنها از ارزش خدمات دریافتی را تحتتأثیر قرار میدهد .پژوهش دیگری در خصوص عوامل مؤثر بر
انگیزههای استفاده از خدمات اشتراکی نیز نشان داد که منافع اقتصادی ناشی از کاهش هزینهها ،پاسخهای نگرشی
نسبت به این خدمات مانند رضایت را تحتتأثیر قرار میدهد ( .)Hamari, Sjöklint & Ukkonen, 2016مطالعه
مشتریان خدمات حملونقل اشتراکی در اسپانیا نیز تأثیر صرفهجویی هزینه بر رضایت مشتریان را نشان داد
( .)Arteaga-Sánchez, Belda-Ruiz, Ros-Galvez & Rosa-Garcia, 2018نتایج این پژوهشها منجر به
ارائه فرضیه نخست گردید:
 :H1صرفهجویی در هزینه بر روی رضایت دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا تأثیر مثبت دارد.
 .2-3کیفیت خدمت
یکی از مهمترین ابعاد مؤثر بر رضایت مصرفکننده خدمات همتابههمتا ،کیفیت خدمات است Netter (2017) .بر
این باور است که ابعاد کیفیت خدمت ،عوامل نگهدارنده بهشمار میروند ،زمانیکه وجود ندارد باعث ارزیابی منفی
میشود و وجود آنها نیز الزاماً ارزیابی مثبتی از عملکرد را بهدنبال نخواهد داشت .وبسایتها و نرمافزارهای
کاربردی (اپلیکیشن) فعال در اقتصاد اشتراکی جهت جلب رضایت مشتریان خود بایستی روی کیفیت خدمت تمرکز
ویژهای داشته باشند ،الزمه این کار نیز توجه به مسائل فنی در بحث طراحی و پیادهسازی وبسایت یا نرمافزار
کاربردی است .ابعاد کیفیت خدمت در یک برنامه کاربردی تلفن همراه یا وبسایت شامل طراحی برنامه ،قابلیت
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اطمینان ،پاسخگوبودن ،تضمین و همدلی و ارائه بهموقع خدمت را شامل میشود ) .(Netter, 2016ابعادی که
کوشش میشود از طریق بهکارگیری سیستمعاملهای چندمنظوره پوشش داده شود.
پژوهشی که با هدف تبیین کیفیت خدمت در پلتفرمهای اقتصاد اشتراکی انجام شد ،به این نتیجه رسید که ابعاد
کیفیت خدمت با ارائه پشتیبانی فنی و اطالعاتی موجب تسهیل فرایند دریافت خدمات اشتراکی شده و رضایت
مشتریان را موجب شده است ( .)Cristobal-Fransi et al., 2019در پژوهشی دیگر ،با بررسی ادراکات کاربران
خدمات اشتراکگذاری دوچرخه دریافتند که خدمت اشتراکی با بهرهگیری از ابزارهای فنی مانند محاسبه ابری و
پاسخگویی بهموقع به تقاضای مشتریان ،خدمات باکیفیتتری ارائه نموده و موجب افزایش رضایت آنها میگردد
( .)Shao, Li, Guo & Zhang, 2020همین یافته در پژوهش دیگری نیز بهدست آمد ) Arteaga-Sánchez et
 (al., 2018پژوهش ) Huarng & yu (2019در حوزه خدمات اقامت اشتراکی نیز تأثیر مثبت کیفیت خدمت بر
رضایت مشتری را نشان داد .با توجه به مطالب عنوانشده میتوان انتظار داشت که کیفیت خدمت روی رضایت
مشتریان خدمات اشتراکی تأثیرگذار باشد .یافتههای این پژوهشها منتج به ارائه فرضیه ذیل شد:
 :H2کیفیت خدمت بر روی رضایت دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا تأثیر مثبت دارد.
 .2-4همسویی با روندها
همسویی با روندهای مصرفی جامعه ،یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده مصرف اشتراکی بهشمار میرود
( .)Närvänen, Kartastenpää & Kuusela, 2013نسل جدید در جستجوی پیوند با افراد مشابه خود در جوامع
آنالین میباشد ،امری که آنها را قادر به مصرف اشتراکی میسازد ) .)Botsman & Rogers, 2010اقتصاد
اشتراکی ،یکی از سریعترین و بهروزترین روندهای مصرف در دنیا است که با استفاده از دانش و تکنولوژی روز
عالوهبر جذب مشتریان زیاد ،توانسته بر رفتار مصرفکنندگان در مقیاس وسیع تأثیر بگذارد ).(Mohlmann, 2015
افرادی که مایل هستند با روندهای روز پیش بروند ،بهدنبال استفاده از محصوالت و خدماتی هستند که نوآورانه
باشند .اقتصاد اشتراکی این قابلیت را دارد که افراد را به چنین خواستهای برساند .اقتصاد اشتراکی همچنین توانسته
است به دغدغههای جدید از قبیل تجربهکردن خدمات متنوع پاسخ مناسب دهد ).(Barnes & Mattsson, 2016
استفادهکنندگان از خدمات اقتصاد اشتراکی زمانی احساس رضایت خواهند داشت که اطمینان یابند این شیوه ارائه
خدمت بهترین و مناسبترین پیشنهادها را به آنها ارائه خواهد کرد .الزمه این کار هم این است که بهطور منظم
خود را با نیازهای مبتنی بر روندهای نوین کاربران بهروز کند .همسویی با روندها بدینمعناست که حضور در اقتصاد
اشتراکی باعث میشود که فرد از بهروزترین فناوریها برای برآوردهکردن نیازهایش استفاده کند .همین همسویی با
روندهای فناورانه در مقایسه با حالت سنتی باعث ایجاد رضایت در فرد میشود .پژوهشی که بهمنظور شناسایی
انگیزهها و موانع مشارکت در خدمات همتابههمتا انجام دادند ،نشان داد که خدمات اشتراکی نمادی از سبک زندگی
مدرن بوده و موجب شکلگیری رضایتمندی مشتری میگردد ( .)Hawlitschek et al., 2016یافتههای پژوهش
دیگری نیز نشان داد که استفاده از خدمات اشتراکی بهدلیل ماهیت بهروز آن تأثیر بیشتری بر رضایتمندی مشتریان
جوان داشته است ) .(Abdar & Yen, 2017پژوهشی که در میان گردشگران استفادهکننده از خدمات اشتراکی
انجام شد نیز تأثیر بهروزبودن و ماهیت متمایز مصرف اشتراکی بر رضایت مشتریان را نشان داد ( Guttentag,
 .)Smith, Potwarka & Havitz, 2018تحلیل مباحث فوق منجر به ارائه فرضیه سوم گردید:
 :H3ادراک از همسویی با روندها بر روی رضایت دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا تأثیر مثبت دارد.
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 .2-5قابلیت گوشی هوشمند
توزیع گسترده تلفنهای همراه بهویژه گوشیهای هوشمند که دارای قابلیت نمایش ابزارهای متعدد از طریق
اپلیکیشنها هستند ،امکان دسترسی مستقیم به دادهها و خدمات را فراهم آورده است .بهعنوان نمونه ،در مورد
خدمات اشتراکگذاری خودرو ،گوشیهای هوشمند از عوامل مهمی هستند که موجب تسهیل استفاده کاربران
میگردد ) .(Frost & Sullivan, 2010آنها کاربران را قادر میسازند که نسبت به امکان دسترسی و آگاهی از
مکان خودروهای متعلق به خدمات اشتراکی در اطراف خود مطلع شوند ) .(car2go, 2014با توجه به مطالب
بیانشده میتوان این فرضیه را مطرح نمود:
 :H4قابلیت گوشی هوشمند بر روی رضایت دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا تأثیر مثبت دارد.
 .2-6رضایت
ارزیابی مشتریان در خصوص انطباق محصول و خدمت با نیازها و انتظارات آنان ،اساس رضایت آنها را شکل
میدهد .درواقع ،رضایت مشتری پیامدی است که بر اثر ارضای نیازهای مشتری حاصل میشود و بیانگر نوعی
قضاوت ذهنی در مورد محصول یا خدمت میباشد ) .(Huarng & Yu, 2019رضایت مشتری یک متغیر
تعیینکننده است که شرکت میتواند براساس آن عمل کند ) .(Piris & Gay, 2021رضایت مشتری نتیجه خرید
مصرف کاال یا خدماتی است که از مقایسه عایدی و هزینههای خرید با نتایج موردانتظار بهدست میآید .این انتظار
معموالً براساس تجربه خود یا اطالعات دیگران بهدست میآید و مبنا و اسـاس رضایت هر مشتری انتظارات و
درک او از خدمات ارائهشده است و هر مشـتری انتظـاراتی مخصوص بهخود را دارد .اگر محصول یا خدمت باالتر از
انتظارات مشتریان باشد ،مشتری خوشحال و شگفتزده خواهد شد و این روی قصد استفاده مجدد مشتری تأثیر
مثبتی دارد ( .)Shao et al., 2020رضایت مشتری ،یک عامل تعیینکننده در قصد بازخرید یک مشتری است و در
اینزمینه مطالعات متعددی نیز صورتگرفته است .ازجمله تحقیقات انجامشده میتوان به این موارد اشاره کرد:
یافتههای پژوهشی در حوزه استفادهکنندگان از اقتصاد اشتراکی در دو حوزه خودرو و مسکن در سال  2015نشان
داد که دریافتکنندگان خدمات در صورت رضایت دوباره از آن خدمت استفاده خواهند کرد ).(Mohlmann, 2015
) Liang et al., (2018نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افرادی که از خدمات اقامتی اشتراکی
 Airbnbرضایت داشتهاند ،قصد استفاده مجدد از خدمات این وبسایت را دارند .در پژوهشی دیگر درخصوص
ادراکات کاربران خدمات اشتراکگذاری ،دریافتند که رضایت کاربران بر قصد استفاده مجدد آنها از خدمات
اشتراکی تأثیر مثبتی دارد ( .)Shao et al., 2020پژوهشهای دیگری نیز به یافتههای مشابهی رسیدند ) Lin,
 .)Featherman & Sarker, 2017., Wang, Wang & Liu, 2016با توجه به مطالب بیانشده میتوان این
فرضیه را مطرح نمود:
 :H5رضایت دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا روی قصد استفاده مجدد آنها از خدمات اشتراکی تأثیر مثبت
دارد.
 .2-7اعتماد
اعتماد ،نقش مهمی در ایجاد و حفظ روابط ایفا میکند ( .)Höddinghaus, Sondern & Hertel, 2021تکنولوژی
اطالعات ،نقش مهمی در زمینه ایجاد اعتماد در تجارت ایفا کرده و این قابلیت را دارد که پیچیدگیهای جدیدی را
برای ایجاد اعتماد در اقتصاد اشترکی بهوجود آورد ) .(Mohamadifar & Pourjamshidi, 2021تالش برای
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ایجاد اعتماد در خدمات اشتراکی بهطور مؤثری عدم قطعیت را کاهش داده و افزایش خرید مصرفکنندگان را
بهدنبال خواهد داشت ) .(Keymolen, 2013اشتراکگذاری پیوند نزدیکی با اعتماد دارد ) .(Belk, 2010در حوزه
اقتصاد اشتراکی ،اعتماد نقش تعیینکنندهای دارد .ازهمینرو ،اعتماد یکی از پیشایندهای کلیدی تعیینکننده در
استفاده یا استفاده مجدد از خدمات اشتراکی بهشمار میرود ) .(Slee, 2013پس از سالها پژوهش در حوزه اعتماد
در تجارت الکترونیک  ،B2Cپژوهشگران متعددی درصدد تبیین نقش اعتماد در تجارت الکترونیک  C2Cبرآمدهاند
( .)Leonard, 2012. Yoon & Occeña, 2015در مصرف اشتراکی ،اعتماد مفهومی دووجهی است .بدینمعناکه
اعتماد به پلتفرم ارائهدهنده خدمات اشتراکی و اعتماد به سایر کاربران را دربرمیگیرد .نقش اساسی اعتماد در جذب
افراد به این مدل اقتصادی ،به این دلیل است که چون افراد در اقتصاد اشتراکی داراییهایشان را بهاشتراک
میگذارند ،باید ابتدا اعتماد آنها حاصل شود تا در این مدل فعالیت داشته باشند ) .(Leonard, 2012بنابراین ،این
اعتمادسازی هم باید در مورد سازمان و هم در مورد افرادی که در این مدل اقتصادی فعالیت دارند ،ایجاد شود.
برخی از مهمترین عواملی که اعتماد به اپلیکیشن را تحتتأثیر قرار میدهند عبارتنداز :قابلیت پلتفرم در یافتن و
پیوند طرفین مبادله ،مدیریت امن و قابلاعتماد دادهها ،پشتیانی از کاربران ،شهرت عمومی در خصوص رازداری
دادهها و ریسک حریم خصوصی .اعتماد در بازارهای همتابههمتای  C2Cسه گروه هدف را دربرمیگیرد :اعتماد به
همتا ،اعتماد به پلتفرم و اعتماد به محصول یا خدمت ) .(Hawlitschek et al., 2016همتای عرضهکننده در
خدمات اشتراکی ،عمدتاً فرد حقیقی میباشد .با توجه به اینکه برخی مالحظات قانونی جهت محافظت از حقوق
خریدار خدمات اشتراکی چندان روشن نیست ( ،)Koopman, Mitchell & Thierer, 2015مشتریان در موقعیت
آسیبپذیری قرار داشته و تجربه آنها تا حدود زیادی از رفتار و عملکرد همتای عرضهکننده تأثیر میپذیرد .جنبه
مهم دیگر توانایی همتا است .ازآنجاییکه همتای عرضهکننده (مانند رانندگان خودروهای اشتراکی) ممکن است
فاقد مهارتهای الزم جهت انجام وظیفه خود باشد ،میتواند موجب بهخطرافتادن امنیت مشتری نیز گردد .این
موارد ،مؤید این است که اعتماد به همتای عرضهکننده ،اعتماد مشتری به پلتفرم (اپلیکیشن) را نیز تحتتأثیر قرار
میدهد .پژوهشهای متعددی در ارتباط با اعتماد در اقتصاد اشتراکی انجام شده است .بررسی جوامع مجازی C2C
نشان داد که اعتماد به اعضای جامعه مجازی قصد خرید کاربران را تحتتأثیر قرار میدهد .آنها بین اعتماد به
اعضاء (سایر کاربران) و اعتماد به وبسایت/فروشنده تفکیک قائل میشوند (.)Lu, Zhao & Wang, 2010
) Jones & Leonard (2008نیز اعتماد به سایر کاربران را تحت عنوان اعتماد بیرونی ذکر میکنندLiang et .
) al., (2018در پژوهش خود دریافتند که وجود اعتماد به ارائهدهنده خدمات و نیز اعتماد به پلتفرم روی قصد
استفاده مجدد از خدمات اشتراکی تأثیر مثبت دارد .همچنین پژوهشی در حوزه خدمات اقامتی همتابههمتا نشان داد
که اعتماد به محتوای ارائه شده تأثیر مثبتی بر قصد خرید مجدد کاربران تأثیر مثبت دارد ( & Ert, Fleischer
 .)Magen, 2016پژوهش ) Mohlmann (2015نیز اشاره کرد که دریافت وجود اعتماد روی رضایت و قصد
استفاده مجدد تأثیر مثبت دارد .پژوهشی دیگر در میان کاربران پلتفرم خدمات اشتراکی ایربیانبی نشان داد که
اعتماد بر قصد استفاده مجدد تأثیر دارد ( .)Wanget et al., 2016پژوهش دیگری در حوزه بهاشتراکگذاری اقامت
نیز نشان داد که اعتماد تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد دارد ( .)Kim, Yoon, & Zo, 2015همچنین
پژوهشهای ) Wu, Ma, Zeng (2016) ،Huarng & Yu (2019و Martínez-Navalón, Gelashvili,
) Debasa (2019نیز چنین تأثیری را نشان داد .با توجه به مطالب بیانشده میتوان فرضیات ذیل را مطرح نمود:
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 :H6اعتماد به عرضهکننده همتا روی اعتماد دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا به اپلیکیشن عرضهکننده خدمات
تأثیر مثبت دارد.
 :H7اعتماد به اپلیکیشن عرضهکننده خدمات همتابههمتا روی قصد استفاده مجدد دریافتکنندگان تأثیر مثبت دارد.
 .2-8رفتار میزبان (کارکنان)
پلتفرمهای اشتراکگذاری ،بازارهای دوسویه بوده و مصرف اشتراکی نیز به سایر افراد بستگی دارد .اشتراکگذاری
موجب خلق سرمایه و پیوندهای اجتماعی میشود .همچنین تعهدات اجتماعی ایجاد میکند .ویژگیهای میزبان
بهدلیل تعامالت رودررو بین دو طرف همتا ،تأثیر بسزایی بر خرید یا خرید مجدد مشتریان دارد ) & Tussyadiah
 .(Park, 2018در هر واحد و سازمان خدماتی ،نیروهای ارائهدهنده خدمات بهطور مستقیم با مشتریان در تماس
هستند و این تماس باعث میشود که بین آنها روابط بینفردی شکل بگیرد که کیفیت این روابط بینفردی منجر
به درک کلی مشتریان از کیفیت خدمات شرکت میشود ( )Akhmaedova & Mas-Machuca, 2020و ازآنجاکه
نیروهای ارائهدهنده خدمات بهطور مـستقیم با مشتریان در تماس هستند ،درنتیجه بخش بزرگی از وفاداری
مشتریان از طریق این نیروی صف ایجاد میشود .یافتههای پژوهشی نشان داد که هتلداران برای اینکه دوباره
بتوانند به مسافران خدمت ارائه دهند؛ باید کارمندانی را استخدام کنند که خدمات مناسبی را ارائه نمایند ( Varma
 .)et al., 2016در اقتصاد اشتراکی نیز همین ویژگی وجود داشته و ارائهدهندگان خدمات که بهطور مستقیم با
استفادهکنندگان از خدمات همتابههمتا تماس دارند ،در شکلگیری ذهنیت و استفاده مجدد آنها از این مدل
اقتصادی نقشی مهم و اساسی ایفا میکنند .پس از نظرسنجی از استفادهکنندگان پلتفرم  Airbnbکه برای رزرو
مکان اقامت از این پلتفرم استفاده کرده بودند ،مشخص گردید که رفتار میزبانانی که محل اقامت در اختیارشان
گذاشتهاند ،بر قصد این مسافران برای استفاده مجدد از  Airbnbتأثیرگذار است .بر همین اساس ،شرکتهای فعال
در اقتصاد اشتراکی ،معیارها و ضوابط خاصی را برای افرادی که قصد ارائه خدمات از طریق پلتفرم آنها را دارند،
درنظر گرفتهاند .پژوهشی در حوزه خدمات اقامت اشتراکی در چین نیز نشان داد که ویژگیها و رفتار میزبان بر
رضایت مشتری تأثیر مثبتی دارد ) .(Wu et al., 2016پژوهشی دیگر با استفاده از روش تجربی مبتنی بر سناریو در
حوزه خدمات حملونقل اشتراکی به این نتیجه رسید که ویژگیهای میزبان (راننده) بر رضایت استفاده مجدد از
خدمات تأثیر مثبتی دارد ( .)Ta, Esper & Hofer, 2016پژوهش )Akhmaedova & Mas-Machuca (2020
در میان مشتریانی که از خدمات اشتراکی استفاده کرده بودند نیز چنین رابطهای را نشان میدهد .بهعنوانمثال،
تپسی برای افرادی که قصد دارند در این پلتفرم بهعنوان راننده فعالیت داشته باشند ،ضوابطی مثل اخذ گواهی عدم
سوءپیشینه ،پوشش مناسب هر فصل ،مرتب و تمیزبودن ماشین درنظرگرفته است .البته تپسی برای ارزیابی رفتار
رانندگان ،از سیستم امتیازدادن به رانندگان نیز استفاده میکند .در این سیستم ،مسافران بعد از هر سفر میتوانند
براساس نوع برخورد راننده ،تمیز بودن ماشین و  ...به رانندگان امتیاز بدهند .سپس تپسی به رانندگانی که امتیاز
باالتری دارند ،جوایز نقدی یا مزایای دیگر میدهد .با توجه به مطالب بیانشده میتوان این فرضیه را مطرح نمود:
 :H8رفتار میزبان روی قصد استفاده مجدد دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا تأثیر مثبت دارد.
 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات ،توصیفی و از نوع تحقیقات
پیمایشی میباشد ،از نظر محیط انجام پژوهش نیز از نوع میدانی میباشد .قلمرو موضوعی این پژوهش ،در حوزه
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رفتار مصرفکننده میباشد .قلمروی زمانی گردآوری دادهها نیز در بازه زمانی بهمن تا اسفندماه سال 1398
میباشد .در این پژوهش ،برای اندازهگیری هر یک از سازههای مدل پژوهش ،پرسشنامه استاندارد مشتمل بر
34سؤال (4سؤال جمعیتشناختی و 30سؤال اصلی) آورده شده است .سؤالهای پرسشنامه بهصورت بسته و در قالب
طیف پنجگزینهای لیکرت (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) طراحی شدهاند .تعداد و منبع سؤاالت پرسشنامه در جدول
 2ارائه شده است .جامعه آماری این پژوهش ،مسافران استفادهکننده از اپلیکیشن تپسی است و حجم نمونه با
استفاده از جدول مورگان  384نفر درنظرگرفته شد .در این پژوهش ،پس از طراحی و تنظیم پرسشنامه با ارائه آن به
اساتید بازاریابی ،اعتبار صوری ابزار اندازهگیری موردتوجه قرار گرفت .برای جمعآوری دادهها نیز از روش نمونهگیری
دردسترس استفاده شده است .نرمالبودن دادهها با استفاده از تست نرمال چندمتغیره انجام شده است .بهعالوه
پراکندگی یکسان دادهها برای هر متغیر غیرمتریک با چولگی و کشیدگی سنجیده شده است .همچنین همبستگی
چندجانبه با استفاده از معیار مجذور همبستگیهای چندگانه و فاکتور افزایش نرخ واریانس موردآزمون قرار گرفت.
در ادامه خطیبودن دادهها نیز براساس نمودار باقیمانده تأیید شد .برای ارزیابی همبستگی چندجانبه ،یک سری
مدلهای رگرسیون ،بر روی ساختارهای مختلف برای محاسبه فاکتور افزایش نرخ واریانس ) (VIFاجرا شد .مقادیر
عامل تورم واریانس در بازهای بین  1/15تا ( 3/22قابلقبول کمتر از  )10و تلورانس بیشتر از  0/2بود که میتوانیم
نسبتاً قابلقبول درنظر بگیریم .همچنین ارزیابی همبستگی چندجانبه (مقادیر عامل تورم واریانس و ضرایب
تابآوری) در جدول ارائه شده است .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،تعداد  329پرسشنامه موردتأیید قرار گرفت.
صرفهجویی

رفتار میزبان

کیفیت خدمت
قصد استفاده مجدد

رضایت

همسویی با روندها
قایلیت گوشی هوشمند
اعتماد به عرضهکننده

اعتماد به اپلیکیشن

شکل( .)1مدل مفهومی پژوهش
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 .4تجزیهوتحلیل داده و یافتهها
جهت تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده ،از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است .در قسمت
آمار استنباطی از مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  Amosنسخه  22جهت تحلیل دادهها و آزمون فرضیات
پژوهش استفاده شد .یافتههای توصیفی نشان داد که 56/8درصد پاسخدهندگان مرد و 43/2درصد آنها زن
میباشند .همچنین اکثریت آنها (حدود 48درصد) دارای مدرک کارشناسی میباشند .روایی همگرا با استفاده از
محاسبه میانگین واریانس تبیینشده و پایایی سازهای ،موردبررسی قرار گرفت .برای این دو مقدار ،مقدار میانگین
واریانس تبیینشده میبایست بیشتر از  0/5و پایایی ساختار بیشتر از  0/6باشد .در این پژوهش تمام مقادیر  AVEو
 CRباالتر از آستانه قابلقبول میباشد .برای بررسی روایی تشخیصی ،تمامی مقادیر میانگین واریانس تبیینشده
( )AVEمیبایست بیشتر از تکتک برآوردهای مربع همبستگی درون ساختاری( )SICباشد (جدول  .)1پایایی همه
سنجهها با مقادیر آلفای کرونباخ باالی  0/7تأیید شد (جدول .) 2نتایج تحلیل عاملی نشان داد که تمامی  7عامل
اصلی دارای مقادیر ویژه باالتر از  1و واریانس تجمعی  70/751درصد است .همچنین هیچکدام از گویهها دارای بار
تقاطعی قابلتوجهی بیشتر از 0/5درصد نبوده است.
جدول ( .)1میانگین واریانس تبیین شده ،پایایی سازه و مربع همبستگی درونساختاري

کیفیت خدمت
اعتماد به اپلیکیشن
قصد استفاده مجدد
رضایت
اعتماد به عرضهکننده
همتا
همسویی با روندها
رفتار میزبان
قابلیت گوشی هوشمند
صرفهجویی در هزینه

CR

AVE

827/0
819/0
841/0
756/0

0/547
531/0
570/0
508/0

مربع همبستگی درون ساختاری()SIC
3
2
1
740/0
729/0 113/0
755/0
232/0 154/0
713/0
276/0
502/0 416/0

832/0
753/0
750/0
826/0
852/0

623/0
605/0
601/0
549/0
591/0

430/0
255/0
225/0
297/0
342/0

متغیر
رضایت
صرفهجویی
قصد استفاده مجدد
اعتماد به اپلیکیشن
قابلیت گوشی هوشمند
همسویی با روند
رفتار میزبان
اعتماد به همتا
کیفیت خدمت

4

253/0
316/0
240/0
022/0
141/0

220/0
110/0
152/0
133/0
074/0

299/0
178/0
082/0
219/0
371/0

5

789/0
301/0
042/0
123/0
344/0

جدول ( .)2متغیرهاي پرسشنامه
منبع پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تعداد گویهها
0/725
3
0/866
4
0/830
4
0/822
4
0/806
4
0/832
2
0/819
2
0/849
3
0/806
4

6

7

778/0
049/0
119/0
297/0

8

775/0
228/0
121/0

741/0
074/0

9

769/0

)Mohlmann (2015
)Arteaga-Sánchez et al (2018
)Shao et al (2020
)Liang et al (2018
)Mohlmann (2015
)Guttentag et al (2018
)Ta et al (2018
)Liang et al (2018
)Mohlmann (2015
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در این پژوهش جهت ارزیابی مدل مفهومی پژوهش ،از شاخصهای کایدو ( ،)χ2درجه آزادی ( ،)DFنسبت
کایدو به درجه آزادی ( ،)χ2/DFمیانگین مجذور باقیماندهها ( ،)RMRمربع میانگین مجذور پسماندها (،)SRMR
شاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص نرمشده برازندگی ( ،)NFIشاخص برازندگی فزاینده ( ،)IFIشاخص توکر لویس
( ،)TLIشاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب
( )RMSEAاستفاده شده است .همانطورکه مشخصههای برازندگی جدول  3نیز نشان میدهد ،دادههای این
پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری بررسی عوامل مؤثر بر رضایت و قصد استفاده مجدد دریافتکنندگان
خدمات همتابههمتا برازش مناسبی دارد و لذا شواهد کافی برای عدمپذیرش این مدل بهدست نیامد و دادههای
جمعآوریشده در این پژوهش ،برازش بسیار خوبی را با این مدل نشان دادند .پس از برازش کامل ،این مدل نتایج
قابلقبول را بهدست آورد که ضرایب مسیر در شکل قابل مشاهده است .پس از مدلسازی معادالت ساختاری بر
روی مدل تحلیل عاملی تأییدی ،مدلساختاری (اصلی) موردآزمون قرار گرفت و نتایج نشان میدهد که مدل،
برازش قابلقبولی دارد ،بااینحال ،تحلیل نرمال چندمتغیره ،چند داده خارج از محدوده فاصله ماهاالنوبیس 1نشان
داد .پس از شناسایی این دادهها ،مدل بدون آنها دوباره اجرا گردید .همانطورکه انتظار میرفت ،مدلی با
شاخصهای برازش بهتر بهدست آمد (جدول  .)5پس از برازش کامل ،این مدل نتایج قابلقبولی را بهدست آورد که
ضرایب مسیر و ضریب کایدو ،عوامل مؤثر بر رضایت و قصد استفاده مجدد دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا در
شکل  3قابل مشاهده است.
جدول ( .)3نتایج شاخصهاي برازش مدلساختاري
شاخص
نسبت کایدو به درجه آزادی
میانگین مجذور پسماندهها
مربع میانگین مجذور پسماندهها
برازندگی فزاینده
شاخص برازندگی
توکر لویس
برازندگی تعدیلیافته
ریشه دوم برآورد خطای تقریب
هلتر 0/01
هلتر 0/05

اختصار
χ2/DF
RMR
SRMR
IFI
GFI
TLI
CFI
RMSEA
HOELTER
HOELTER

مقدار گزارششده
1/536
0/055
0.069
0/949
0.898
0/940
0/948
0/040
252
240

مقدار قابلقبول
کمتر از 3
کمتر از 1
کمتر 0.07
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0.9
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
کمتر از 0/08

Mahalanobis Distance

1
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جدول ( .)4شاخصهاي برازش مدل تحلیل عاملی تأییدي
مقدار گزارششده
اختصار
شاخص
1/329
نسبت کایدو به درجه آزادی
χ2/DF
0/033
میانگین مجذور پسماندهها
RMR
0.0417
مربع میانگین مجذور پسماندهها
SRMR
0/97
برازندگی فزاینده
IFI
0.93
شاخص برازندگی
GFI
0/963
توکر لویس
TLI
0/969
برازندگی تعدیلیافته
CFI
0/032
تقریب
خطای
ریشه دوم برآورد
RMSEA
292
هلتر 0/01
HOELTER
278
هلتر 0/05
HOELTER

شکل ( .)2مدل تحلیل عاملی تأییدي

مقدار قابلقبول
کمتر از 3
کمتر از 1
کمتر 0.07
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0.9
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
کمتر از 0/08
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شکل ( .)3مدل اصلی پژوهش با ضرایب مسیر استانداردشده

پس از بررسی مدل اصلی ،فرضیههای مدل پژوهش موردارزیابی قرار گرفتهاند .اگر مقدار قدرمطلق آماره
کوچکتر از مقدار  1/96باشد ،فرض صفر نتیجه گرفته میشود و درصورتیکه مقدار قدر مطلق آماره  tبزرگتر از
مقدار  1/96باشد ،فرض صفر رد میشود و در این بخش فرضیههای مربوطه ،آزمون شد .روابط موجود که با مقادیر
 p <.05پشتیبانی میشد ،کلیه فرضیهها بهجز فرضیههای  3و  8را تأیید میکند .معیار ضرایب معناداری ()t-value
در جدول  5نمایش داده شده است .اعداد موجود بر روی مسیرها ،نشانگر مقدار  t-valueبرای هر مسیر است .برای
بررسی معناداربودن ضرایب مسیر ،الزم است تا مقدار  tهر مسیر باالتر از  1/96باشد.
t

جدول( .)5نتایج آزمون فرضیههاي پژوهش
ضریب-
مسیر()ß

مسیر

P

ضریب
تعیین
()R²

عدد
معناداری()t

اعتماد به
عرضهکننده همتا



اعتماد به
اپلیکیشن

0/230

3/337

همسویی با روندها



رضایت

0/033

0/461

قابلیت گوشی
هوشمند



رضایت

0/279

4/377

***

0/054

0/645

نتیجه فرضیه
تأیید
عدم تایید

***
0/372

تأیید

کیفیت خدمت



رضایت

0/377

5/318

***

تأیید

بهصرفه بودن



رضایت

0/295

4/294

***

تأیید
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ضریب-
مسیر()ß

مسیر


اعتماد به اپلیکیشن
رفتار میزبان



رضایت



قصد استفاده
مجدد
قصد استفاده
مجدد
قصد استفاده
مجدد

P

ضریب
تعیین
()R²

عدد
معناداری()t
2/063

0/146
0/022

0/306

0/272

3/440

0/039
0/760
***

0/103

نتیجه فرضیه
تأیید
عدم تایید
تأیید

 .5نتیجهگیري و پیشنهادها
در این پژوهش ،پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در حوزه اقتصاد اشتراکی ،مدل مفهومی
پژوهش ارائه شد که به بررسی پیشرانهای رضایت و قصد استفاده مجدد دریافتکنندگان خدمات تپسی پرداخت.
براساس مدل فوق ،هشت فرضیه تدوین شد که در ادامه به شرح هرکدام از فرضیهها مبتنی بر نتایج پژوهش
پرداخته میشود.
فرضیه نخست درخصوص تأثیر مثبت صرفهجویی هزینه بر رضایت دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا تأیید
گردید Tussyadiah & Park (2018) .دریافتند که صرفهجویی در هزینهها ،قابلیت ایفای نقش محرک را برای
اقتصاد اشتراکی دارد .همچنین ) Mohlmann (2015نیز به نتایجی دست یافت که این فرضیه را تائید میکند.
همچنین نتایج این فرضیه با یافتههای پژوهشهای )Hamari ،Barnes & Mattsson (2016) ،Schiel (2015
) Arteaga-Sánchez et al., (2018) ،et al., (2016نیز همخوانی داشت .براساس این یافته ،پیشنهاد میشود
که همگام با روندهای جهانی ،کسبوکارهای اشتراکی داخلی با ارتقاء مستمر روشها و فناوریهای مورداستفاده
مانند ارائه بستههای خدماتی (پلتفرم خدمات) در راستای کاهش مستمر هزینههای کاربران و ارتقاء ارزش ذهنی
خدمات خود برای آنان اقدام نمایند.
فرضیه دوم مبنی بر تأثیر مثبت کیفیت خدمات بر رضایت دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا نیز تائید شد.
یافتههای پژوهش ) Netter (2016نیز نشان داد که امکانات (قابلیت) فنی نقش مهمی در رضایت کاربران
پلتفرمهای اقتصاد اشتراکی دارد .از دیگر پژوهشهایی که در نتایج خود این فرضیه را تأیید کردهاند ،میتوان به
) Arteaga-Sánchez et al., (2018) ، Fransi et al., (2019) ، Shao et al., (2018و Huarng & yu
) (2011اشاره کرد .براساس این یافته پیشنهاد میشود که کسبوکارهای اشتراکی با پایش مستمر کیفیت خدمات
و بهبود ابعاد آن ،در راستای حفظ و ارتقاء رضایت کاربران خود گام بردارند.
فرضیه سوم مبنی بر تأثیر مثبت ادراک از همسویی با روندها بر رضایت دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا تأیید
نگردید .این در حالی است که در پژوهشهای )،Abdar & Yen (2017) ،Hawlitschek et al., (2016
) ،Guttentag et al., (2018این فرضیه تأیید شده بود .عدم همسویی یافتهها ،میتواند ناشی از دیدگاه سنتی
پاسخدهندگان و عدم باور عمیق آنها به روندهای نوین مبتنی بر فناوری باشد .دیدگاهی که میتواند بیانگر عدم
اطمینان آنها نسبت به ارزش ادراکشده خدمات اشتراکی باشد.
فرضیه چهارم مبنی بر تأثیر مثبت قابلیت گوشی هوشمند بر رضایت دریافتکنندگان خدمات همتابههمتا در این
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پژوهش نیز تأیید گردید .این یافته با یافتههای پژوهش ) Frost & Sullivan (2010همسو میباشد .برمبنای یافته
فوق و با توجه به تأثیر این قابلیت بر رضایت کاربران ،پیشنهاد میشود که کسبوکارهای اشتراکی با توجه به انواع
قابلیتهای گوشیهای هوشمند نسبت به بخشبندی مشتریان خود اقدام نموده و متناسب با آن شیوههای ارائه
خدمات یا ارتباط با بخشهای مختلف مشتریان خود را موردبازنگری قرار دهند.
فرضیه پنجم درخصوص تأثیر مثبت رضایت استفادهکنندگان خدمات همتابههمتا بر قصد استفاده مجدد از این
خدمات نیز تأیید گردید .تایید این ادعا با یافتههای پژوهشهای )،Mohlmann (2015) ،Lin et al., (2017
) Shao et al., (2018و ) Wang et al., (2019مطابقت دارد .آنها نیز در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند
که رضایت روی قصد استفاده مجدد اثر مثبتی دارد .براساس این یافته ،پیشنهاد میشود که بهمنظور افزایش قصد
استفاده مجدد کاربران ،کسبوکارهای اشتراکی نسبت به پایش سیستمی و مستمر میزان رضایتمندی کاربران
اقدام نمایند .این امر موجب آگاهی بههنگام از ابعاد و چگونگی رضایت کاربران شده و همچنین امکان پیشگیری از
نارضایتی گسترده و مؤثر آنها را نیز فراهم میآورد.
فرضیه ششم درخصوص تأثیر مثبت اعتماد به عرضهکننده همتا بر قصد استفاده مجدد از خدمات همتابههمتا
نیز تأیید گردید .این یافته با یافتههای پژوهش ) Yoon & Occeña (2015و ) Liang et al., (2018همسو
میباشد .این یافته ،نشاندهنده اهمیت و تأثیرگذاری صاحبان خودرو در کسبوکار اشتراکی میباشد .ازهمینرو،
پیشنهاد میشود که کسبوکارهای اشتراکی با بهکارگیری فرآیندها و رویههای استاندارد انتخاب ،جذب ،آموزش،
ارتقاء مهارتها و کنترل عملکرد رانندگان ،زمینه مساعدی را برای جلب اعتماد کاربران نسبت به آنها فراهم آورند.
تأیید فرضیه هفتم درخصوص تأثیر مثبت اعتماد به اپلیکیشن بر قصد استفاده مجدد استفادهکنندگان خدمات
همتابههمتا نیز با نتایج پژوهشهای )Kim ،Wang et al., (2016) ،Ert et al., (2016) ،Mohlmann (2015
) Wu et al., (2016) ،et al., (2016و ) Martínez-Navalón et al., (2019همسو میباشد .براساس این
یافته ،پیشنهاد میشود که کسبوکارهای اشتراکی با دریافت سیستمی بازخوردهای کاربران و الگوگیری از
کسبوکارهای اشتراکی موفق در دنیا ،همگام با روندهای فناورانه نسبت به بهروزرسانی مستمر اپلیکیشهای
مورداستفاده خود اقدام نمایند.
عدمتأیید فرضیه هشتم مبنی بر تأثیر مثبت رفتار میزبان (راننده) برقصد استفاده مجدد از خدمات همتابههمتا با
یافتههای پژوهش ) Ta et al., (2018) ،Varma et al., (2017و )Akhmaedova & Mas-Machuc (2020
همسو نمیباشد .این یافته میتواند ناشی از تمرکز دریافتکنندگان خدمات بر کیفیت خدمات و عدم توجه جدی به
رفتار یا برخورد راننده باشد.
این پژوهش ،همانند هر پژوهش دیگری با محدویتهایی روبهرو بود که قابلیت تعمیم نتایج آن را محدود
میکند .این پژوهش با استفاده از روش کمی انجام گردیده است .برخی عوامل مؤثر بر رضایت و قصد استفاده
مجدد استفادهکنندگان خدمات همتابههمتا را موردبررسی قرار داده است .فقط کاربران پلتفرم تپسی را موردبررسی
قرار داده و تنها از منظر مشتریان انجام شده است .بنابراین متناسب با محدودیتهای پژوهش و روندهای پژوهشی
حاکم در حوزه کسبوکارهای اشتراکی ،پیشنهاد میشود که محققین آتی از روشهای کیفی جهت تحقیقات خود
استفاده نموده و عواملی همچون شهرت را نیز مورد توجه قرار دهند و درنهایت نیز پیشنهاد میشود که مطالعات
تطبیقی این پلتفرم و سایر پلتفرمهای دیگر این صنعت مثل اسنپ ،ماکسیم و  ...انجام گردد تا بتوان نتایج را تعمیم
داد .همچنین پیشنهاد میشود که مطالعات آتی از منظر ارائهدهندگان خدمات اشتراکی نیز انجام پذیرد تا امکان
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.مقایسه تطبیقی نیز فراهم آید
همچنین به مدیران شرکتهایی نظیر تپسی پیشنهاد میشود که برای قصد استفاده مجدد و وفاداری مشتریان خود
 ماشینها و ظاهر رانندگان توجه ویژه،در زمینههای مدرنترنمودن تجهیزات مورداستفاده از قبیل اپلیکیشنها
 همچنین میبایست در راستای ایجاد اطمینان هرچه بیشتر در مشتریان خود به ارائه خدماتی بپردازند که.نمایند
احساس امنیت و آرامش را در مسافران ارتقاء بخشد و همچنین به انتظارات و نظرات مشتریان خود که از طریق
. توجه و پیگیری کرده و نتیجه را به اطالع مشتریان خود برسانند،پرسشها و شکایات مطرحشده آنها میباشد
منابع
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