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The present research is seeking to identify the antecedents of value co-
creation in startups in a shares economy environment. The research method 
is considered applied in terms of the purpose and in respect of the data 
collection with a content analysis approach. To this end, in the qualitative 
section, data have been gathered through a survey of the research literature 
and conduct of profound interviews. The statistical population constituted 
the experts and executive managers of startups in the contents of a shared 
economy. The sampling was processed with a snowball method, continued 
up to level of theoretical saturation and then the collected data were analyzed 
by a thematic content approach out of which 8 basic themes, 32 secondary 
themes and 3 open codes were identified. The findings indicate that the 
antecedents of value co-creation in startups in a shared economy 
environment include: the consumer's ethical perceptions, brand strength, 
relationship-based marketing, expected value, customer's experience, 
sustainability, contribution to the growth and development of businesses as 
well as infrastructures. The reliability of the qualitative data analysis was 
calculated through the Cohen Kappa coefficient which was 0.843. the 
quantitative section was handled through the structural equations modelling 
and the hypotheses were tested by using the PLS3 Software whereby all the 
8 assumed hypotheses were confirmed. The reliability of the questionnaire 
was calculated through the Alpha Cronbach Coefficient and Combined 
Reliability ((CR)) while the validity was obtained through the confirmatory 
factor analysis, factor loads and the average variance extracted (AVE). 
Finally, some recommendations were made for enhancement of the 
upcoming research activities and practical approaches. 
 

Cite this article: Kordnaeij, A; Moshabaki Esfahani, A & Asghari Goudarzi, F (2022).  Identifying the 
Antecedents of Value Co-creation in Startups in a Sharing Economy: A Mixed Approach, Journal of 
Entrepreneurship Development, 15(3), 563-582.  http://doi.org/10.22059/JED.2022.338680.653893  
Published by University of Tehran, Faculty of Entrepreneurship 
Article Type: Research Paper 
© Authors 

 

https://orcid.org/0000-0003-0540-6141
https://orcid.org/0000-0002-4365-9089


 فصلنامه توسعه کارآفرینی 
 1401 پاییز، 3 ، شماره15دوره 

 2008-2266 شاپا الکترونیکی:
 دانشگاه تهران

 دانشکده کارآفرینی

    

 های آپآفرینی ارزش در استارتشناسایی پیشایندهای هم

 آمیخته اقتصاد اشتراکی با رویکرد

1اسداله کردنائیج
  2اصغر مشبکی اصفهانی   3فاطمه اصغری گودرزی 

  naeij@modares.ac.ir . رایانامه:مدرس، تهران، ایران تربیت دانشگاه اقتصاد، و مدیریت گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده. 1

 . مدرس، تهران، ایران تربیت دانشگاه اقتصاد، و مدیریت گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده. 2

 moshabak@modares.ac.ir رایانامه:

 . مدرس، تهران، ایران تربیت دانشگاه اقتصاد، و مدیریت دانشکده گروه مدیریت بازرگانی،. 3

 yeganeh.a.goudarzi@gmail.com :رایانامه
 

 چکیده  اطالعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 تاریخ دریافت: 
1/2/1401 

 

 تاریخ ویرایش: 
17/3/1401 

 

 تاریخ پذیرش: 
2/5/1401 

 

 واژه های کلیدی: 

اقتصاد اشتراکی، 

-رویکرد آمیخته، هم

آفرینی آفرینی، هم

  ارزش

 

 

 

ها در فضای آپآفرینی ارزش در استارتپژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشایندهای هم
ست.  شتراکی ا صاد ا سب هدف، کاربرداقت سب گردآور یروش پژوهش برح  هاداده یو برح

ست. بدین منظور در بخش کیفی، داده –آمیخته  شافی ا سی ادبیات پژوهش اکت ها از طریق برر
آوری شاادند. جامعه آماری پژوهش کیفی ربرگان و مدیران های عمیق جمعو انجام مصاااحبه
گیری به صورت گلوله برفی انجام های حوزه اقتصاد اشتراکی بودند. نمونهآپاجرایی استارت

 8شااد و تا اشاابار نظری ادامه داشاات و با رویکرد تحلیا محتوای کیفی تحلیا شاادند و تعداد 
آفرینی ارزش کد باز شااناسااایی شاادند. پیشااایندهای هم 131مقوله فرعی و  32مقوله اصاالی، 

ستارت صآپا ضای اقت شاما ها در ف شتراکی  صرف»اد ا قدرت »، «کنندگانادراکات ارالقی م
کمک به رشد و »، «پایداری»، «تجربه مشتری»، «ارزش مورد انتظار»، «مندبازاریابی رابطه»، «برند

های کیفی از طریق ضااریب بودند. پایایی تحلیا داده« هازیرسااارت»و « وکارهاتوسااعه کسااب
شد و مقدار آن  سبه  سازی  843/0توافق کوهن محا به دست آمد. در بخش کمی، از طریق مدل

 8های پژوهش پردارته شاااد که تمام به آزمون فرضااایه PLS3افزار معادالت ساااارتاری با نرم
ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  سبه  شنامه از طریق محا س شدند. پایایی پر ضیه تایید  فر

(CRب یدی و   تای عاملی  یا  یانس ( و روایی آن از طریق تحل یانگین وار عاملی و م های  ار
ستخراج شنهادهایی برای پژوهشAVEشده )ا شدند. در انتها، پی سبه  های آتی و همچنین ( محا

 پیشنهادهای کاربردی ارائه شدند.
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 مقدمه
 وجود داشاته اسات شیها پاز مدت کهبل ساتیدادوساتد ن ی دردیجد وهیشا "Share"عما 

(2018Cheng, Fu, & de Vreede, بلک .)ایکسااب "را به عنوان 2( اقتصاااد اشااتراکی2014) 1 

 .کندیم فیتعر "استهماهنگ شده نیمبلغ مع دریافت یک یکه توسط مردم برای منبع عیتوز

به عنوان . کندیفراهم م عیصنا یبرا ی راترصرفه و مناسببهمقرون هایاشتراکی گزینه اقتصاد

در ایران نیز، اسنپ،  هستند.های اقتصاد اشتراکی پلتفرم نیتراز محبوب 4و اوبر 3بیانبیمثال ایر

های اقتصاااد اشااتراکی فود، جاباما، شاایرور، دیوار، بیدود، تخفیفان و... از پلتفرمساای، اساانپتپ

طور مسااتمر با هسااتند که به یکنندگانمصاارف ،اشااتراکیدر اقتصاااد  یاصاال گرانیبازهسااتند. 

اشاااره  یندیارزش به فرا آفرینیهم .کنندیارزش م رلق گریکنندگان دها و مصاارفشاارکت

 & Prahalad) کنناادیم دیااتول یارزشااامنااد جیمختلف بااا هم نتااا نیدارد کااه در آن طرف

Ramaswamy, 2004 .)ارزش را  آفرینیمهشاانارت ما از  ،مقدار گسااترده متون موجود نکهیا با

آفرینی ارزش هم ریار هایپژوهشو  دهدیگساااترش م نیو هم آنال نیآفال یهاطیهم در مح

در رابطه با درک ما از  ینوز دانش کمه کنند،یم یرا بررسااا یتجارت اجتماع یهاطیدر مح

شتراکی وجود دارد ) در آفرینی ارزشهم صاد ا ستر اقت راص، طور به .(Nadeem et al., 2020ب

های اقتصاااد پلتفرم قیکنندگان از طراساات که ارا مصاارفمفهوم شااده نیبه ا یتوجه کمتر

هاالد و  .(Tajvidi et al., 2021پردازند )آفرینی ارزش میهمدر  به مشاااارکت اشاااتراکی پرا

اغلب به مشااارکت  یمثبت مشااتر اتیکه تجرب کنندیگونه اسااتدالل منیا (2004) یراماسااوام

ارزش به عنوان  آفرینیهمموضااور،  نیدارد. با در نظر گرفتن ا یرلق بسااتگ ندیرآدر ف اوفعال 

راص را  انیو دانش درباره مشااتر هاتیها قابلکه به موجب آن سااازمان شااده فیتعر یندیفرا

و  یتجربه شاااخصااا کیتا  کنندیاطالعات به نفع رود اساااتفاده م نیو از اد کننیکساااب م

شتر یفرد برامنحصربه منجر  یرقابت تیبه مز تواندیرلق ارزش م ن،یفراهم کنند. بنابرا انیآن م

 ,Harkison) دکنن تیریمد یرا به درساات ندیفرآ نیکه اگونه ا رندیبگ ادیها شااود اگر شاارکت

                                                           
1 Belk 
2 Shared Economy 
3 Airbnb 
4 Uber 
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2018; González-Mansilla, Berenguer-Contrí, & Serra-Cantallops, 2019)موضاااور  ک. ی

عات یطوالن پژوهشااای طال هایکساااابو  ینیکارآفرمدت در م ما دیجد وکار ، درک عوا

 یکی .(Cantamessa et al., 2018) است دیجد یهاتیدر فعال تیکننده در شکست و موفقنییتع

 یدر مورد اگونگ نانیاست که کارآفر نیها در جهان اآپعلا شکست استارت نیترعیاز شا

شتر ست آوردن م سیار انیبه د ستند. آنها با ا نیبروش ب جالب،  تیساوب کیفرض که  نیه

صول  سارته ایمح شتر توانندیم کنندیاند، فکر مردمات روب  شانند.  انیم سمت رود بک را 

ستارت آپ 90حدود  صد ا ست مدر شک صد  10که رورندیها  ست آنها در شک سال اول  در 

اصلی  ایباشد. دل کسانیها آپرسد نرخ شکست استارتیبه نظر م ع،یرورند. در تمام صنایم

 دهیموارد د %42مورد در  نای –بازار اساات  یها درک نادرساات تقاضاااآپاسااتارت شااکساات

ستارت ایدل نی. دومشودیم ست ا ص ای( به دل%29ها )آپشک شخ شدن بودجه و پول   یتمام 

در  شکست و( %23) انگذاریبن فیضع میت کیموارد قابا توجه شکست عبارتند از  ریاست. سا

از مشکالت  ی( ناششتریب ای %10آپ )حداقا شکست استارت یاصل ایدال ریسا (.%19رقابت )

 و ناموجه بودن محصاااول اسااات ف،یضاااع یابی، بازارناپساااندمحصاااوالت کاربر نه،یهز/متیق

(Embroker, 2021).  4/14رسند و فقط ها به مرحله بلوغ میآپاستارت %5/3در ایران نیز فقط% 

شتر از  ستارت %52تر اینکه بیش از دارند. نکته مهم سال عمر 3آنها بی های ایرانی دارای آپاز ا

(. این بدان 1398باشاااند )الکام اساااتارز، ( میB2Cکننده )مصااارف-وکارمدل تجاری کساااب

در این بین هماهنگی با عنصر اصلی، یعنی مشتری اهمیت بسیار زیادی دارد. و اگر معناست که 

آپ ناپایدار گفته آپ یک اساااتارتکنند به آن اساااتارتاین ابعاد بصاااورت ناهماهنگ رشاااد 

آفرینی ارزش نتایج مثبتی مانند رضااایت مشااتری، تجربه رو، باتوجه به اینکه هم. از اینشااودمی

شاادن مشااتریان، هوارواهی، وفاداری مشااتریان و در نهایت کسااب مزیت مثبت مشااتری، عجین

ص نمودن اهمیت و اولویت هر یک از این رقابتی دارد؛ شانارت دقیق پیشاایندهای آن و مشاخ

های رود و ها در تدوین اساااتراتژیآپتواند به اساااتارتپیشاااایندها اهمیت فراوانی دارد و می

شایندهای هم سایی پی شنا ضر در پی  سب موفقیت کمک کند. لذا پژوهش حا آفرینی ارزش ک

 ها در فضای اقتصاد اشتراکی است.آپدر استارت
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 نظری و پیشینه پژوهشمروری بر مبانی 
 آفرینی ارزشهم

سوام سنت2004) یپراهاالد و راما شرکت  انیرا ب ینیآفرهم ی( نقطه مقابا مفهوم  کردند که 

کردند که در  انیهاست، و بکنندگان صرفاً مبادله ارزشو رابطه با مصرف کندیم جادیارزش ا

شترکواقع،  شخصشام رایشود، زیمبادله م ندیفرآ نیگزیجا رلق م  یمرتبط و حت یا روابط 

را به همراه  یوکارها منافعکسب یکنندگان و البته برامصرف یافراد است که برا یحساس برا

 .شودیم رلق کنندهمصرفهم توسط شرکت و هم توسط  یعنیطور مشترک دارد و ارزش به

ها به صاورت حاکه راه ساتین یکاف ینیآفرارزش یگرفت که برا جهیتوان نتیم بیترت نیبه ا

با کنارهم  دیبا ینیآفرهم». بود میسه نیز در منفعت )ارزش( آنها دیشوند، بلکه با جادیمشترک ا

مانقرار دادن روان مد ،یدر ما  یادب هینظر ،یباز، طراح یو نوآور ینوآور ت،یریعلم  و ع

ها و تیفعال قیا از طرتبادل ردمات تنه یایمزا .(Kruger et al., 2018) «شاانارته شااود تیرالق

مصاارف  ای) صاااد اشااتراکیاقت کیدر شاابکه ردمات قابا تحقق اساات. در  گرانیتعاما با د

دهندگان ردمات ارائه یو هم از سااو انیکه هم توسااط مشااتر ییها(، درک ارزشیمشااارکت

 .(Thaichon et al., 2020) شود، مهم استیدرک م

 اقتصاد اشتراکی

)مانند  عیاز صنا یاریمخرب در بس کردیرو کیعنوان به ریار یهادر سالی اقتصاد اشتراک

 یابیبازار ت،یریمد ،یدهو ارائه ارزش، سازمان جادیا یها( برارستوران ،یونقا، گردشگرحما

 یاقتصاااد اشااتراک ظهور کرده اساات. دیبر پلتفرم جد یمبتن یهابه روش یو ارائه ردمات ساانت

-یاجتماع ستمیس کی"به  وشود، یفعال م تالیجید یاست که توسط فناور دهیچیپ دهیپد کی

سطه یاقتصاد سازمان نیاز مبادالت کاالها و ردمات را ب یاکه مجموعه وا ها، با هدف افراد و 

 اشااااره دارد "کندپذیر میامکان منابع کم اساااتفاده در جامعه یساااازنهیو به ییکارا شیافزا

(Schiavone et al., 2021.)  شته، برر 15در ها در شرکت نیترو موفق نیاز نوآورتر یسال گذ

مدل  یرا به منظور طراحی ، اصاااول اقتصااااد اشاااتراکبیانبیایر اوبر وساااراسااار جهان، مانند 

کار گرفتند. در انجام رود به فناورانه یهاپلتفرم یسااازادهیو پ موفق رود تالیجیوکار دکسااب
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 یهاسااتمی( اکوساا1هدهند)فراسااازمان یمرکز هایواسااطهعنوان به ییهاشاارکت نیکار، ان نیا

عه ده،یچیپ لب از مجمو عانذیناهمگون از  یاکه اغ ت نف کا گرف ما مهشااا ند، ع ندیا  کن

(Sutherland and Jarrahi, 2018.) کنندیرا ارائه می اقتصاااد اشااتراک که ردمات ییهاشاارکت 

 یشنهادیپ یهاو ارزش تالیجیوکار دمدل کسب یطراح یعناصر برا نیاز ا یاز برر توانندیم

سا کنندگاننیتام ان،یمشتر یبرا ستفاده کنند یشرکا ریو  . در (Schiavone et al., 2021) رود ا

 شود:صورت رالصه ارائه میشده مشابه پژوهش حاضر بههای تجربی انجامادامه پژوهش

 نیارزش ب ینیآفرهم یاگونگ یبه بررسااا( در پژوهش رود 2017) 2نوهوفر و جانساااون

صاد  نهیتر در زمگسترده یو جامعه محل زبانانیمهمانان، م شتراکیاقت نتایج . پردارتند بیانبیایر ا

 یابیتیهو ز،یجوا ینیبشیپ فه،یشااانارت وظ ،ی)رودکارآمد یعواما شااانارتنشاااان داد که 

 3ژانگ و همکاران .هسااتندارزش  ینآفریهم یندهایشااایطول اسااتفاده پ و (،یمشااتر -شاارکت

که بر  نیآنال یو عاطف ی، اجتماعیکاربردآفرینی هم سااه نور ارزش( در پژوهش رود 2018)

صرف،  سحین مراحا قبا از م صرف متمرکز بود برر صرف و پس از م شان  جینتا .کردند یم ن

در مرحله قبا از مصرف هستند،  یو اجتماع یعملکرد یهاکه شاما ارزش ییهاتیداد که فعال

 یبرا زین یمصاارف، ارزش احساااسااحین در مرحله  هسااتند. باالتر متیپردارت ق یهامحرک

با  یبر ارزش اجتماع یمبتن یهاتیدر مرحله پس از مصااارف، تنها فعال دارد. تیاهم انیمشاااتر

ست. باالترپردارت به ایتما شت  (2020) 4نتایج پژوهش ارمدوا و همکاران همراه ا که بیان دا

صل تیفیک ضور ا شتراک یارزش و وفادار جادیدر ا یردمات مو صاد ا ست. ی کاربران در اقت ا

شتر تیفیکه: ک میافتیطور راص، ما دربه ستند یوفادار کنندهبینیشیپ یردمات و ارزش م . ه

بر ارزش  نیآفال تیفیگذارد. فقط ابعاد کینم ریتأث یاندازه بر وفادار کیبه  تیفیهمه ابعاد ک

 قیاز طر میمسااتقریطور غبه یو ارزش مشااتر یبهبود مسااتمر بر وفادار گذارد.یم ریتأث یمشااتر

که ( در پژوهش رود بیان  داشاااتند 2020) 5لیو و هوانگ گذارد. یم ریتأث تیفیابعاد ک ریساااا

                                                           
1 meta-organizers 
2 Johnson & Neuhofer 
3 Zhang et al. 
4 Akhmedova et al. 
5 Liua & Huang 
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، بر داریو پاوثر م یریگو جهت ینوآور قیممکن اسااات از طر یاجتماع تیبه مأمور شیگرا

ست روابط ب سکیر تیریبگذارد و مد ریفعال بودن تأث  شیو پ یداریپا یریگجهت نیممکن ا

 آفرینیهمفعال بودن و  نیرابطه مثبت ب کیها افتهی، نیعالوه بر ا کند. تیفعال بودن را تقو

 ریتحت تأث زیاثرات مثبت متقابا ن نیا دهد.یبازار را نشااان مگیری گری جهتارزش با واسااطه

( در 2020) 1و همکاران چونیتا. باال اسااات یاجتماع ینیکارآفر ییکارآ یتیحما سااامیمکان

صلپژوهش رود  سه عاما ثانو یشش عاما ا صاحبه  یهااز داد هیو  ستخراج کردندم عواما  .ا

 زبانیبر م ای هیکه عواما ثانو یدر حال دهند،یقرار م ریو هم مهمان را تحت تأث زبانیهم م یاصل

 ،ی( تعاما انسان3( اصالت، 2 ،یاقتصاد یای( مزا1شاما  ی. عواما اصلگذاردیم ریثمهمان تأ ای

( 2 دمات،ر تیفی( ک1به  توانیم هی. از عواما ثانویرصااوصاا می( حر6و  تی( امن5 ،ی( راحت4

( پژوهشی انجام دادند که 2020ندیم و همکاران ) .کرد اشاره وکارکسب تی( مالک3و  یشگفت

تا بر  از طرفی دیگرگذارد، یم ریتأث یبر ادراکات ارالق یاجتماع تیحما دادنشاااان آن  جین

ضا نیهمچن یگذارد. ادراکات ارالقیم یشتریب ریارزش تأثی نیآفرهم و تعهد  تیبر اعتماد، ر

حال، اعتماد و تعهد بر  نیگذارد. با ایم ریتأثهای اقتصاااد اشااتراکی پلتفرمکنندگان از مصاارف

که ( پژوهش رود دریافتند 2021. ندیم و همکاران )گذاردینم ریارزش تأث آفرینیتمایا به هم

ردمات  یابیو باز نانیاطم تیکاما/قابل تی، ارزش مشااترک، رضاااتی، امنیرصااوصاا میحر

ها به شدت جنبه نیا کنندگان هستند.مصرف یارالق یهاکننده برداشتنییعواما تع نیتریقو

کنندگان مشااارکت مصاارف کند.یم ینیبشیکنندگان را پرفمصاا آفرینی ارزشتمایا به هم

نقش با نقش  نیکند، اما ایم ینیبشیارزش را پ آفرینیهممشارکت در  یقصد آنها برا نیهمچن

سطه صرف یادراکات ارالق یاوا ست.یکننده قوم سی پژوهش تر ا شان داد برر های دارلی ن

های اقتصاد اشتراکی آپآفرینی ارزش در استارتهایی که به شناسایی پیشایندهای همپژوهش

 توان به عنوان پیشینه تجربی در نظر گرفت:اند زیاد نیستند و تعداد پژوهش کمی را میپردارته

یه ) قانی قهنو با عنوان 1398طاالری و ده های تجربی بر نگرش تاثیر ارزش"( پژوهشااای 

در صااانعت گردشاااگری؛ مطالعه آفرینی ارزش مشاااتری آفرینی مشاااتری و رفتارهای همهم

                                                           
1 Thaichon et al. 
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صفهان بود. نتیجه  "گردشگران شهر اصفهان انجام دادند. جامعه آماری آنها گردشگران شهر ا

شان داد ارزش لذت داری گرایانه، ارزش ارالقی و ارزش اجتماعی تاثیر مثبت و معنیپژوهش ن

داری ندارد. نگرش یآفرینی تاثیر معنآفرینی دارد؛ اما ارزش شنارتی بر نگرش همبر نگرش هم

 داری بر رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی دارد. آفرینی تاثیر مثبت و معنیهم

صر ) ضا دهکردی و رلیلی ن شکست ردمت "( پژوهشی با عنوان 1399فا پیامدهای منفی 

 97ای انجام دادند. آنها نمونه "های کاهش آنهای دوسویه و راهآفرینی ارزش در پلتفرمدر هم

شتریان دیجی نفری شان داد که در دیجی کاال، را از م کاال انتخاب کردند. نتایج پژوهش آنها ن

مشتریان فقط بخاطر کیفیت ارائه ردمات الکترونیکی، یعنی مواردی مانند دسترسی به سیستم، 

کنند. آفرینی ارزش تمایا پیدا میکارایی، حریم رصاااوصااای، اجرا و قابا اتکا بودن برای هم

ارزش در  ینیآفرهم یبرا یارائه مدل"با عنوان  یپژوهشاا (1399)و همکاران  هابیساایدشاا اتیب

سامانه فارس من ربرگزار یربر یهارسانه از  آنهاپژوهش . انجام دادند "فارس یمورد مطالعه 

انجام فارس اساات  ینفر از کاربران سااامانه فارس من که متعلق به ربرگزار 735از  ینظرساانج

ست که انگ نیبر ا مبتنی پژوهشمدل شد.  شارکت کاربر  زهیا سه نور  ینیآفرهم درم متأثر از 

و  یرفتار یبرند به وفادار تیتقو قیاسااات که از طر یو سااارگرم یارابطه یارزش اقتصااااد

 ینیآفردر هم بترتی ی به ربر یهانشان داد مشارکت مخاطبان شبکه جینتا. انجامدیم ینگرش

ارزش برند باعث  تیقوت نیهمچن .مثبت داشته است ریتاث یتصاداقی و سرگرم ی،اارزش رابطه

 .شودیمخاطبان م ینگرش یو وفادار یرفتار یوفادار شیافزا

توان مشاااهده کرد که باتوجه به بررساای پیشااینه تجربی دارلی و رارجی این پژوهش، می

اند؛ اما این آفرینی ارزش را مورد بررساای قرار دادهها هر کدام بخشاای از موضااور همپژوهش

آفرینی ارزش  در پژوهش در صاادد اساات تا با بررساای جامعه به شااناسااایی پیشااایندهای هم

ستارت آفرینی های اقتصاد اشتراکی برردازد و از این طریق بتواند به تکمیا مبانی نظری همآپا

گیرندگان، مدیران و ارزش و اقتصااااد اشاااتراکی کمک کند و هم از نظر کاربردی به تصااامیم

ستارتم سین ا س شایندهای همآپو ست از پی آفرینی ارزش ارائه کند تا بدون ها یک بینش در

گیری نرردازند و با بکارگیری نتایج این پژوهش، بیش از هر زمانی در مدل یا مبنایی به تصاامیم
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 رلق مشترک ارزش با کاربران یا مشتریان موفق باشند.

های کیفی، مدل ینه تجربی و تحلیا دادهدر این پژوهش، پس از بررساای مبانی نظری، پیشاا

 فرضیه به صورت زیر بودند: 8شده بیانگر مفهومی استخراج

1H: های اقتصاد اشتراکی آپآفرینی ارزش در استارتکنندگان بر همادراکات ارالقی مصرف

 تاثیر دارد.

2H: دارد.های اقتصاد اشتراکی تاثیر آپآفرینی ارزش در استارتقدرت برند بر هم  

3H: های اقتصاد اشتراکی تاثیر دارد. آپآفرینی ارزش در استارتارزش مورد انتظار بر هم 

4H: های اقتصاد اشتراکی تاثیر دارد.آپآفرینی ارزش در استارتمند بر همبازاریابی رابطه  

5H: های اقتصاد اشتراکی تاثیر دارد.آپآفرینی ارزش در استارتتجربه مشتری بر هم 

6H: های اقتصاد اشتراکی تاثیر دارد.آپآفرینی ارزش در استارتها بر همزیرسارت 

7H: های اقتصاد اشتراکی تاثیر دارد. آپآفرینی ارزش در استارتوکارها بر همبهبود کسب 

8H: های اقتصاد اشتراکی تاثیر دارد.آپآفرینی ارزش در استارتپایدراری بر هم 

 شناسی روش
پرساااش اصااالی این پژوهش، روش پژوهش از  لحاک هدف کاربردی و از نظر  باتوجه به

شافی میآوری دادهجمع ستان ها، از نور آمیخته اکت ستان تا زم شد. قلمرو زمانی پژوهش از تاب با

صورت که در می 1400 ست. بدین  شده ا شد. این پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام  با

آفرینی پیشاااایندهای هم MAXQDA2020افزار ا اساااتفاده از نرممرحله اول با رویکرد کیفی و ب

سارتاریافته مصاحبه نیمه 10های اقتصاد اشتراکی با تحلیا محتوای کیفی آپارزش در استارت

اکتشافی پیرامون موضور شناسایی شدند. جامعه آماری بخش کیفی ربرگان حوزه کارآفرینی، 

اقتصااااد اشاااتراکی و تجارت الکترونیک بودند.  هایآپاسااااتید دانشاااگاه، فعاالن اساااتارت

این در گیری مرحله کیفی به صااورت هدفمند قضاااوتی و با روش گلوله برفی انجام شااد. نمونه

با به کدگذار ایواحد تحل دیگام  تا بتوان  نا یواحدها صیو تلخ یرا مشاااخص کرد   ییمع

از  یکه بتوانند مفهوم یافپارگر ایشاااما هر واژه، جمله  ییپژوهش واحد معنا نیپردارت. در ا

به ذهن  یاقتصاااد اشااتراک فضااای در «هاآپبا اسااتارت انیارزش مشااتر ینافریهم یندهایشااایپ»
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سازد.  شبار نظری رسید اما تا مصاحبهمتبادر  دهم ادامه یافت  این پژوهش در مصاحبه هفتم به ا

های قبلی باشااد نمایان از پاساا ای که کد یا گزاره جدیدی که بیانگر موضااور متفاوتی به گونه

ستفاده از روش تحلیا محتوای کیفی، کدهای باز، مفاهیم و مقوله سرس با ا شد؛  های پژوهش ن

بندی شدند. برای تایید روایی این بخش، پیشایندهای شناسایی شده در ارتیار شناسایی و دسته

ا مورد تایید آنها قرار گرفت هربرگانی که با آنها مصاحبه شده بود قرار گرفت و کدها و مقوله

کاران،  که 1400)فرد و هم یایی بخش کیفی از دو نفر از پژوهشاااگران  پا (. برای بررسااای 

ها برردازند. دانشااجوی دکتری بازاریابی بودند دررواساات شااد مجدداً به کدگذاری مصاااحبه

برابر  آنر مقدا و نتیجه کار آنها از طریق محاسبه ضریب کاپای کوهن مورد بررسی قرار گرفت

در . اساات بیانگر پایایی مناساابکه  به دساات آمده اساات 000/0داری در سااطم معنی 843/0با 

ار یبسااا ییواحد معنا کی شاااد تادقت  یینتخاب واحد معناادر روایی پژوهش کیفی،  یبررسااا

سیار کواک بزرگ  شودانتخاب یا ب پارگراف را به عنوان واحد معنا انتخاب  نیاگر اند رایز ن

از آن برداشااات  یمتفاوت یو معان ردیرا در برگ یادیز یهانمونه تواندیواحد معنا م نیا میکن

 را منتقا کند. یمفهوم ناقصاا کی تواندیکواک هم اگر انتخاب شااود م ییو واحد معنا شااود

. در نظر گرفته شاااد یفیپژوهش ک ییروا یبررسااا برایکه  بود یگریانتقال شاااارص د تیقابل

قابا  گرید یهاطیبه مح طیک محیپژوهش در  یهاافتهیعناساات که تا حد انتقال بدان م تیقابل

و  یمورد یهانهیزم هب ردیصاااورت بگ یبه روب زیانتقال ن تیکه قابل نیا یاسااات. برا یتسااار

و ارائه  یرفت و برگشااات ندیفرآ یو کدگذار ایدر تحل نیدقت شاااد.همچن ایدر تحل یفرهنگ

در مرحله دوم برای .افتاد تا روایی پژوهش ساانجیده شااودشااوندگان اتفا  بازرور با مصاااحبه

( با SEMگیری میزان تاثیر هر یک از این پیشااایندها، از مدلسااازی معادالت سااارتاری )اندازه

( استفاده شد. در  این بخش، افرادی که کاربر یا مشتریان PLS3رویکرد حداقا مربعات جزئی )

سا، بیدود، دیوار، شیرور و ... بودند به نپ، جاباما، هومهای اقتصاد اشتراکی مثا ترسی، اسپلتفرم

شنامه س شدند و پر س عنوان جامعه آماری انتخاب  شرط پا دادن  ها در ارتیار آنها قرار گرفت. 

ها را داشااته باشااند. برای انتخاب این بود که افراد حداقا یک بار تجربه اسااتفاده از این پلتفرم

شد، زیرا همه افراد  حجم نمونه از روش نمونه گیری ستفاده  سترس ا صادفی به روش در د غیرت
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تایی از کاربران انتخاب  30شااانس یکسااان برای انتخاب شاادن نداشااتند. برای این منظور نمونه 

( Sدست آمده از نمونه اولیه )آوری شد. واریانس بهها میان آنها توزیع و جمعشدند و پرسشنامه

 95به دساات آمد. سااطم اطمینان  351مول زیر، حجم نمونه بود که با جایگذاری در فر 477/0

 ( در نظر گرفته شد.=05/0dدرصد و ضریب رطا پنج درصد )

𝑛 =  (
𝑍𝛼

2
× 𝛿

휀
)

2

=  (
1.96 × 0.477

0.05
)

2

= 350 

پرسشنامه معتبر برای تحلیا  361آوری شد که از بین آنها پرسشنامه توزیع و جمع 500تعداد

های روایی همگرا، به بررساای اعتبار مدل از طریق شااارصدر ادامه . مورد اسااتفاده قرار گرفتند

 های برازش مدل پردارته رواهد شد.روایی واگرا، و سایر شارص
 

 پژوهش ییمدل نها ییایو پا ییروا یهاشاخص. 1 جدول

 

دهد آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای مدل از همانطور که جدول باال نشاااان می
 7/0ها همگی باالتر از وضااعیت مناساابی برروردار هسااتند زیرا اعداد مربوط به این شااارص

ند. همچنین، می ناسااابی باشااا به متغیرهای پژوهش نیز از وضاااعیت م روایی همگرای مربوط 
 4/0برروردار هسااتند زیرا میانگین واریانس اسااتخراج شااده هر یک از این متغیرها بزرگتر از 

باشاااند. روایی واگرای مدل نیز بررسااای شاااد و نتایج نشاااان داد که جذر میانگین واریانس می

ب همبساااتگی متغیرهای متناظر بزرگتر هساااتند و شاااده متغیرهای مربوطه، از ضااارایاساااتخراج
های های متغیرهای متناظر متمایز هسااتند. شااارصهای مربوط به این متغیرها، با ساانجهساانجه

( برای GoF( و نیکویی برازش )2Qگیساار)-(، شااارص اسااتون2Rدیگری مانند ضااریب تعیین )
بیانگر این اساات که اه  2Rبررساای روایی مدل سااارتاری پژوهش مورد بررساای قرار گرفتند؛ 

 شده میانگین واریانس استخراج پایایی ترکیبی rho_A آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
 522/0 843/0 779/0 767/0 ادراکات ارالقی

 697/0 873/0 784/0 783/0 ارزش مورد انتظار

 590/0 877/0 832/0 823/0 بازاریابی رابطه مند

 532/0 819/0 715/0 705/0 تجربه مشتری

 787/0 917/0 867/0 865/0 زیرسارت ها

 600/0 900/0 868/0 866/0 قدرت برند

 558/0 834/0 745/0 735/0 هم آفرینی ارزش

 834/0 910/0 802/0 802/0 پایداری

 ./676 ./893 ./841 ./840 وکارهاکمک به کسب
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ستقا تبیین می سط متغیرهای م سته تو شارص میزان از تغییرات متغیرهای واب شوند. این برای 

سه مقدار 2Rضریب تعیین ) سط و قوی  67/0و  33/0، 19/0(،  ضعیف، متو را به عنوان مقادیر 
ضریب تعیین ) ست.  شده ا سته 2Rمعرفی  شده برای متغیر واب سبه  ست.  765/0( محا در ادامه از ا

توان گفت که مدل اسااتفاده شااد. زمانی می 2Qتکنیک بالیندفولدینگ برای محاساابه شااارص 
توان گفت که مدل این انین می مثبت باشد و 2Qدارای برازش مناسبی است که مقدار شارص

باشد. در این تکنیک دو مقدار رواهیم داشت بینی کنندگی باالیی برروردار میاز قدرت پیش

شان داده می CV-Redو  CV-Comصورت  که به -CVشود. از مقدار روایی متقاطع افزونگی )ن

Redشود. نتایج نشان داد که اعداد مربوط به گیزر استفاده می-( به عنوان برآورد شارص استون

2Qشارص 
ضعیت مطلوبی قرار دارد و    ست که برازش مدل در و ستند و این بدان معنا مثبت ه

 GoFزا دارد. شارص نیکویی برازش یا های درونبینی سازهاسبی در پیشمدل دارای قدرت من

ترین شااارص برای بررساای برازش یک مدل اساات. از آنجا که در حداقا مربعات جزئی مهم

( فرمول زیر را ارائه 2009برابر اسااات، وتزلس و همکاران ) AVEبا  Commonalityمقدار 
 اند:کرده

GOF = √𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐴𝑉𝐸)  × 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 (𝑅2) = √0/640 ×  0/765 ≃ 0/699 
، 25/0تا 1/0بین  GOFاند: ساااه مقدار برای ارزیابی شاااارص نیکویی برازش ارائه شاااده

همانطور که فرمول باال نشان ، قوی است. 36/0، متوسط و بزرگتر از 36/0تا  25/0ضعیف؛ بین 
به دست آمده است که  699/0برای مدل نهایی پژوهش مقدار دهد؛ شارص نیکویی برازش می

 بیانگر برازش مناسب مدل است.

 هایافته
 شناختیتوصیف جمعیت

سنی بین  درصد ربرگان  40سال بودند،  65تا  25ربرگان پژوهش در بخش کیفی، از نظر 
درصد  60درصد دارای تحصیالت دکتری بود. تقریبا  60دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و 

 3/46درصاااد مذکر و  7/53ساااال ساااابقه کار بودند. در بخش کمی نیز  10آنها دارای بیش از 

درصد بین  2/25سال،  40تا  30درصد بین  3/46سال،  30رصد زیر د 4/22درصد مونث بودند. 
شتند.  50درصد باالی  1/6سال و  50تا  40 سی،  4/6سال دا شنا درصد دارای مدرک زیر کار
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درصد دکتری بودند. از بین آنها  9/6درصد کارشناسی ارشد و  2/53درصد کارشناسی،  5/33

درصد  7/30سال،  4درصد  2/12سال،  3صد در 7/9سال،  2درصد  9/3درصد یک سال،  3/3
 کنند.های اقتصاد اشتراکی استفاده میسال است که از پلتفرم 5درصد بیش از  2/40سال و  5

 های کیفیتحلیل داده

ها را انجام داده و پردازیم، جایی که پژوهشااگر مصاااحبهها میدر ادامه به تحلیا کیفی داده
ای برای شااناسااایی مفاهیم و اساات که به عنوان کد باز و مقدمهداری های معنیبه دنبال گزاره

ها از آنها اساااتفاده نماید. با بررسااای مبانی نظری و پیشاااینه تجربی پژوهش، اند مقوله به مقوله

آفرینی ارزش شناسایی شد و ادامه و از طریق مصاحبه با ربرگان حوزه اقتصاد عنوان پیشایند هم
فر بود سااایر پیشااایندها و مفاهیم مربوطه شااناسااایی شاادند. پس از ن 10اشااتراکی که تعداد آنها 

یات پژوهش،  یا محتوای کیفی ادب باز،  131تحل له فرعی( و  32کد  له )مقو له  8زیر مقو مقو
 باشند.قابا مشاهده می 1)مقوله اصلی( شناسایی شد که در شکا 

 
 پژوهش( یهاافتهیبع: )من یارزش در بستر اقتصاد اشتراک ینیآفرهم یندهایشایپ. 1شکل

 8زیر مقوله )مقوله فرعی( و  32کد باز،  131پس از تحلیا محتوای کیفی ادبیات پژوهش، 
 باشند.قابا مشاهده می 1مقوله )مقوله اصلی( شناسایی شد که در شکا 

 های کمیتحلیل داده

مدل های پژوهش پردارته رواهد شد. شکا زیر در این بخش از پژوهش، به آزمون فرضیه
شااده پژوهش در حالت تخمین ضاارایب اسااتاندارد و میزان تاثیر هر یک از پیشااایندها بر آزمون
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 دهد. های اقتصاد اشتراکی را نشان میآپآفرینی ارزش در استارتهم

 
 استاندارد بیضرا نیشده پژوهش در حالت تخمآزمون یالگو. 2شکل

 

 
 داریاعداد معنی نیشده پژوهش در حالت تخمآزمون یالگو. 3شکل

 

شکا  شان می 2شماره همانطور که  شترین تاثیر و متغیر پایداری با  549/0دهد متغیرها با ن بی

های اقتصاااد اشااتراکی دارند. برای آپآفرینی ارزش در اسااتارتکمترین تاثیر را بر هم112/0
پردارته شااد و در T-Valueها، به بررساای نقاط بحرانی با آماره دار بودن این رابطهبررساای معنی



 575                  آمیخته های اقتصاد اشتراکی با رویکردآپآفرینی ارزش در استارتپیشایندهای همشناسایی 

باشاااند. می 96/1شاااود تمامی اعداد بزرگتر از قدر مطلق شاااکا بعد همانطور که مشااااهده می

 شوند.های پژوهش تایید میتوان اینگونه بیان کرد که فرضیهبنابراین می

 گیریبحث و نتیجه
شایندهای هم ضر بر این بود تا پی ستارتپژوهش حا ضای آپآفرینی ارزش ا صاد ها در ف اقت

شگران سی قرار دهد. پژوه سایی نموده و مورد برر شنا شتراکی را  س جهینت نیبه ا ا که  انددهیر
اسااات که از ابعاد  یاند بعد یساااارتار نیآنال طیکنندگان در محمصااارف یادراکات ارالق

ردمات و ارزش  یابیباز ب،یو عدم فر نانیاطم تیقابل ت،یامن ،یرصااوصاا میمانند حر یمختلف
رو، نتایج نشان داد که که ادراکات از این .(2021)ندیم و همکاران،  شده است ایمشترک تشک

ها تاثیر مثبتی دارد. این یافته با نتایج آپآفرینی ارزش با استارتکنندگان بر همارالقی مصرف
( همخوانی Kamboj et al., 2018; Nadeem et al., 20201; Nadeem et al., 2020های )پژوهش
ند قدارد.  گاهی ذی درت بر ته از میزان آ که نشااااات گرف ند اساااات. این یک بر عان از  نف
کنندگان برند را کنندگان اه تداعیاتی از برند دارند، تا اه میزان مثبت هستند، مصرفمصرف

کنند و تا اه میزان برند را های عملکردی محصاااول تصاااور میای فراتر از ویژگیتا اه اندازه
سبت به رقبایش ترجیم سر، می ن ضیه2012دهند )وال شان داد که قدرت برند بر (. آزمون فر ها ن

ها در فضااای اقتصاااد اشااتراکی تاثیر مثبتی دارد. این یافته با نتایج آپآفرینی ارزش اسااتارتهم
 ,Payne, Storbacka, & Frow, 2008; Lusch, & Nambisan, 2015; Kim & Choiهای )پژوهش

2019; Liu & Huang, 2020) .با هم ارزش  یو عاطف یفن ،یاجتماع یهاارزش همخوانی دارد
 دست آمده از مطالعهبه جیبه نتا یبا نگاه ن،یکنند. بنابرایم جادیا یرا در اقتصاد اشتراک یمشتر
(Koul, Jasrotia, & Mishra, 2021)صاد ،یاجتماع یهاگرفت که ارزش جهینت توانی، م و  یاقت

 دیرا به رر انیمشتر ،یدر اقتصاد اشتراک انیشده توسط مشترشتقم یعاطف یهاارزش نیهمچن
 ییهاپلتفرم نیان یرا برا یدیجد انیمشااتر گاهیپا نیدهد و همچنیردمات سااو  م نیمجدد ا
ند.یجذب م یه ک ظار بر همآزمون فرضااا که ارزش مورد انت با ها نشااااان داد  آفرینی ارزش 
 ,Chae et al., 2020; Koul, Jasrotiaیافته با نتایج پژوهش )ها تاثیر مثبتی دارد و این آپاستارت

& Mishra, 2021; Thaichon et al., 2020 .هایمتغ( همخوانی دارد ماد، تبل ییر ند اعت  غاتیمان
کاربران به آنچه واقعاً در رفتار  رینظر ساااا رایکردند، ز دایپ یشاااتریب تینظرات اهم ای یشااافاه
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 رانی(. مدChandna & Salimath, 2018شااد ) ایدارد تبد تیکننده اهممصاارف یریگمیتصاام
دساات آوردن به یبرا کیابزار اسااتراتژ کیمند به عنوان رابطه یابیشاارور به اسااتفاده از بازار

ردمات راص کردند. روش  ایمحصاااول  کی یهایژگیبه و انیو اعتماد مشاااتر یرقابت تیمز
شهرت  یهاسمیاعتماد، وجود مکان ایتسه یبراهمتا به همتا  یهامورد استفاده در پلتفرم یاصل
به  یمشاااتر ازیشاااماره امت قیاسااات. اطالعات شاااهرت معموالً از طر نیآنال یبررسااا قیاز طر

شان نتایج آزمون فرضیه (.Ert, Fleischer, & Magen, 2016) شودیکنندگان ارائه ممصرف ها ن
ها تاثیر مثبتی دارد و این یافته با آپاساااتارتآفرینی ارزش با مند بر همبازاریابی رابطه داد که 

-Nadeem et al., 2020; Nadeem et al., 2021; Hajli et al., 2017; Sanzهای )نتایج پژوهش

Blas, Bigne, & Buzova, 2019 ) .نیمهمان اعنوان یک به  مکان کیاقامت در همخوانی دارد 
 آفرینی ارزشهم ندیدر فرآ جهیو در نت را بساانجند زبانیدهد تا صااحت فهرساات میامکان را م

 یرا برا یمهم یایمزا انیتعاما با همتا تیفیک ،همچنین .(Thaichon et al., 2020) شرکت کنند
در  انیدهد که تعاما فعال مشااترینشااان م اتیادب. کندیم جادیا اقتصاااد اشااتراکیدر  انیمشااتر

مطلوب منجر  جیممکن اسااات به نتا دیدر موارد ارائه ردمات جد ژهیمواجهه با ردمات به و
با هدف  دیکنندگان در طول مواجهه با ردمات جدمصااارف ،یبه عنوان افراد منطق. نشاااود
اگر مشااتری کیفیتی که دریافت  شااوند.یم دیشااد آفرینیهم ریمطلوب، درگ جیبه نتا یابیدساات
یابد نی او کاهش میآفریکند را کمتر از آن ایزی ادراک کند که انتظار داشته، تمایا به هممی
(2018Xu, Liu, & Lyu, نتایج آزمون فرضیه .) آفرینی ارزش تجربه مشتری بر همها نشان داد که

تارت تایج پژوهش )آپبا اسااا با ن ته  یاف تاثیر مثبتی دارد و این   ,2018Xu, Liu, & Lyu ;ها 

2020Machuca, & Marimon, -Akhmedova, Mas; 2020Thaichon et al., )  .همخوانی دارد
کاربران باشاااد  یبرا یتواند منبعیم تالیجید یهااطالعات و دانش به دسااات آمده از رساااانه

(Payne, Storbacka, & Frow, 2008عالوه بر ا .)نه هاپلتفرم، نی به  یاجتماع یهااز رساااا هم 
ستفاده م صلکاربران فعال را در صفح رایکند، زیعنوان ارتباط و هم به عنوان پاداش ا رود  یه ا

صل نیو همچن  کند.یم غیکاربران تبل ریارتباط با غ یرود برا وبیوتیبوک و سیف یصفحات ا
بهجهینت در کاربران  عال محتوا،  فادار یرود را برا یطور ف  تیریمد شاااتریب ینشاااان دادن و
. کاربران باید در مورد کنند افتیرا به عنوان پاداش در زهیجا نیرواهند ایآنها م رایکنند، زیم

شته باشند و نحوه عملکرد آنها آشنا باشند و حداقا از آن یک بار  ردمات اشتراکی آگاهی دا
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شند ) ستفاده کرده با کمک  دیمرحله به کاربران بالقوه جد نی، انیبنابرا(. Kim & Choi, 2019ا
شاارکت  آفرینی ارزشهم یرروج یندهایفرآ نیبا ردمات آشاانا شااده و در ا عاًیکرد تا ساار

ها تاثیر آپآفرینی ارزش با استارتها بر همها نشان داد که زیرسارتنتایج آزمون فرضیه. کنند
ته یاف با  جه  ( Thaichon et al., 2020; Kim & Choi, 2019های پژوهش )مثبتی دارد و این نتی

 همخوانی دارد.
رود، بلکه  یبهبود عملکرد اقتصاد یها و مؤسسات نه تنها براسازمان ازین ،یکنون طیدر شرا
و پردارتن بااه اثرات  نفعااانیبرآوردن انتظااارات مختلف ذ یبرای اجتماااع تیاابااا مسااا ول

 ینیآفر. هم(Sarmah, Islam, & Rahman, 2015) شااودیمشاااهده م یو اجتماع یطیمحسااتیز
 نیمتعدد اساات، به ا نفعانیذ نیدر ب هایی( تواناتیمنابع، دانش و )قابل بیترک یبه معنا یداریپا
منظور به داریپا یاز ابزارها یبانیروابط و پشااات تیریمد دار،یپا یریادگیبا  آفرینیهمکه  یمعن
مرتبط اساات.  یداریارزش، محصااوالت و ردمات در سااه بعد پا رهیبه بهبود در زنج یابیدساات
مسااا ولیت ت و ابتکارا هایاتخاذ اساااتراتژ قیمشااااهده کرد که از طر توانیطور مکما، مبه

 جادی، اآفرینی ارزشهم یبرا نفعانذیعنوان جامعه را به یاعضااا توانندیها م، سااازماناجتماعی
 یکراراگی یریگیپ یرود را برا یکه شرکا یسودآور، حفظ کنند، در حال وکاریکسب جینتا
ندیم بیترغ یه .( ,.2018Kruger et al) کن تایج آزمون فرضااا که ن یداری بر ها نشاااان داد  پا
باشد. این یافته با نتایج دار میدارد و این تاثیر معنی ها تاثیر مثبتیآپآفرینی ارزش با استارتهم

در مورد تقاطع  هیمطالعات اول( همخوانی دارد.  ,.Lou et al., 2018Kruger et al ;2021پژوهش )
 دگاهیمختلف، مانند د ینظر یهانهیاز زم یساااوابق رلق ارزش ناشااا ،یو نوآور ینیآفرارزش
شرکت و نظر یمبتن شبکهها، روالتیاز جمله قابل -شبکه  هیبر منابع از   کی یاجتماع یهاها و 

شن م رود  یارزش برا جادیا یمطالعات عمدتاً بر اگونگ نیحال، ا نیبا ا. کندیشرکت را رو
. افراد ز هسااتندمتمرک گرانیباز یمشااترک بدون در نظر گرفتن نقش ناهمگون ینوآور قیاز طر

به هم یا  ما ئه ردمت و محصاااول ت به برای بهبود مساااتمر در ارا که  آفرینی دارند و برای این
دهندگان ردمات در بازیابی مشااتریان و جلوگیری از شااکایات و اشااتباهات آتی کمک ارائه

ه کنند و به ارائه نظرات و تجربیات رود نساابت بدهند، مشااارکت میکنند، به آنها بازرورد می
ها نشان داد که کمک به رشد و  توسعه پردازند. نتایج آزمون فرضیهپلتفرم اشتراکی مربوطه می

های ها تاثیر مثبتی دارد و با نتایج پژوهشآپآفرینی ارزش با اساااتارتوکارها بر همکساااب
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(2020; Ruoslahti, 2021Zhao et al.,  ;2012; Vargo & Akaka, 2014Lusch & Vargo, ) 
 های اقتصااااد اشاااتراکی برای اینکه بتوانندهای پژوهش، پلتفرمهمخوانی دارد. باتوجه به یافته

 شوند: آفرینی کنند، پیشنهادهای زیر مطرح میکاربران و مشتریان را ترغیب به هم
ضیه اول. پلتفرم ساس فر شنهادهایی برا شتراکی برای اینکه بتوانند کاربران و پی صاد ا های اقت

شتریان ر صی آنها را رعایت کنند و از اطالعات ا ترغیب به همم صو آفرینی کنند باید حریم ر
های افراد شخصی آنها برای مقاصد غیرتجاری و غیر از معامالت اصلی استفاده نکنند. پردارت

سازد تا حس امنیت در آنها شکا بگیرد. پلتفرم ها باید به مشکالتی که برای کاربران و را ایمن 
آید سریعاً واکنش داده بدهد و آن را برطف نماید. شکایات مشتریان را پذیرا ش میمشتریان پی

 جا از رود نشان ندهند.باشند و در برابر آنها مقاومت بی

ضیه دوم. پلتفرم ساس فر شنهادهایی برا ستهپی سب با نیاز و روا های بازار ردمات ها باید متنا
افزاش بدهند و این را از طریق ارائه اطالعات از عرضه کنند. میزان شنارت مردم از رودشان را 

شبکه شان کمک طریق  شدن رود شنارته  سترهای آنالین به  سایر ب های اجتماعی و همچنین 
کنند. با دیگران مشارکت کند تجربیات مختلف را به اشتراک بگذارند. بر روی شهرت و سابقه 

ته شوند. در ارائه ردمت به مشتریان نام شنارروب رود تمرکز کنند تا به عنوان پلتفرمی روش
 و کابران از رقبا پیشی بگیرند و سعی کنند ردمات متمایزی ارائه بدهند. 

سوم. ارزش ضیه  ساس فر شنهادهایی برا شتراکپی شتیبانی ا صادی مانند پ گذاری از های اقت
ها هزینه اقتصاد شهرها و بازارهای محلی، ارائه ردمات با کیفیت و قیمت مناسب و جلوگیری از

های را برای مشاااتریان مطرح کنند. به مشاااتریان اینگونه القاک شاااود که حضاااور آنها در پلتفرم
شتراکی باعث می شان را به دیگران معرفی کنند و از این طریق احساس قابا ا شود بتوانند رود

یاتی را رلق کنند که احسااااس مفیدقبول بودن بکنند. پلتفرم بودن  ها باید برای کاربران تجرب
 کنند و شرایطی را فراهم آوردند تا افراد بتوانند احساسات رود را ابراز نمایند.

پیشاانهادهایی براساااس فرضاایه اهارم. باید با رلق تجربیات روشااایند و برآوردن انتظارت 
گیری وابسااگی عاطفی شاادید بین کاربران رضااایت کلی آنها را به دساات آورند. باعث شااکا

شوند تا سازند. باید به وعده رود وکاربران  شان متعهد  سبت به رود دهند هایی که میآنها را ن
سطه ها و قابلیتعما کنند تا کاربران به توانایی ستقیم و بدون وا های آنها اعتماد کنند. ارتباط م

 های اجتماعی را فراموش نکنند.با کابران داشته باشند و برای برقراری این ارتباط شبکه
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شنهادهایی  ضیهپی ساس فر شتراکی باید به نظرات و تجربیات پنجم. پلتفرم برا صاد ا های اقت
صورت آنالین ارائه می ستیقبلی کاربران توجه کنند، اطالعاتی که به  آزمایی کنند شوند را را

گذار با و از صااحت آنها اطمینان حاصااا کنند. مطابقت ادعاهای مطرح شااده توسااط اشااتراک
تمام ایزهایی که مورد نیاز کاربران یا مشااتریان هسااتند موجود  تجربه کاربر بررساای شااود و

باشااند. ردمات قوی و بدون نقص و با ساارعت باال ارائه کنند، همچنین قیمت نساابت به کیفیت 
شده بسیار باال نباشد. ردمات را براساس ترجیحات کاربر یا مشتریان ارائه دهند، به عبارت ارائه

 دقیق و سفارشی برای هر کاربر عرضه کنند.های حاها و راهدیگر، پاس 
ها را داشته پیشنهادهایی براساس فرضیه ششم. کاربران دانش الزم برای استفاده از این پلتفرم

های دهنده ردمت است. اطالعاتی درباره نحوه عملکرد سیستمباشند و این وظیفه پلتفرم و ارائه
ویدادهای آنالین را به صااورت آنالین ایجاد اشااتراکی به کاربران بدهند. دسااترساای کاربر به ر

های کنند تا آنها بتوانند به راحتی به برقراری ارتباط برردازند و ردمات را از سااایساااتم عاما
های اقتصاد اشتراکی برای اینکه کابران و مشتریان مختلف بتوانند دریافت کنند. همچنین پلتفرم

 کاربرپسندی طراحی کنند. با مشکا مواجه نشوند بایدرابط کاربری مفید و
های اقتصاد اشتراکی بهتر است بر روی نتایجی که پیشنهادهایی براساس فرضیه هفتم. پلتفرم

ردمات آنها نفع اجتماعی دارند تمرکز نماید. مثالً اسااتفاده از دوارره اشااتراکی باعث کمک 
فاده از رودروهای به جلوگیری ازآلودگی هوا و کاهش ترافیک می یا شاااود. اسااات اینترنتی 

صادی و درآمدزایی افراد کمک میهای اجارهرانه کند و ای برای اقامت اند روزه به رونق اقت
 همچنین سایر نتایج مربوط به حوزه پایداری را شفاف بیان کنند.

کنندگان برای بهبود پیشاانهادهایی براساااس فرضاایه هشااتم. نظرات کاربران و یا مصاارف
های فوری شخصی و پیام ، تماسد. عالوه بر این، نظرسنجیردمات یا محصوالت دریافت شو

برای دریافت بازرورد صاااورت گیرد. به دنبال جلوگیری از اشاااتباهات رود باشاااد و این را 
تواند از طریق بهبود ردمات براساااس بررساای نظرات منفی و تشااخیص اهمیت نظرات در می

سترهای همتابه شته باشند و ارتباط داده تا تجربههمتا انجام بدهد. کاربران را باهم ب های منفی ندا
 توانند انجام دهند.این کار را با اشتراک تجربیات و نظرات رود به یکدیگر می
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