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Abstract 

In a participatory economy, individuals lend, use, or lease assets to each other that are 

affected by various external and internal variables. The purpose of this study is to 

investigate the effect of privacy concerns on the users’ intention to participate in the context 

of a participatory economy with a mediating role of trust and comparative advantage. Users 

of the accommodation reservation platforms services were the statistical population in this 

study. Sampling was done easily. The data obtained from the distributed questionnaires 

were analyzed using structural equation modeling in Amos software. The reliability of the 

questionnaire was also confirmed by Cronbach's alpha in SPSS software. The results show 

that online privacy concerns have a significant direct effect on physical privacy concerns 

and perceived social advantage also have a significant direct effect on participation 

intention. The effects of online and physical privacy concerns on trust and the effect of 

online privacy concerns on perceived social and economic advantage have also been 

significant and inverse. It must be said that online privacy concerns affect the intention to 

participate in the residential services of these platforms through the impact it has on 

perceived social benefit. At the end, suggestions are presented according to the obtained 

results. 
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 پلتفرمی  یوکارهاکسبمؤثر بر قصد مشارکت کاربران در  یهاشران یپ بررسی 

 3گودرزیمعظمی  ، مریم  2سید مصطفی شاکریان،  1حامد حیدری

 چکیده 

، مورد استفاده قرار داده و یا به اجااره واذارار  دهند ی م قرض    همدیگر را به    یی ها یی دارا اقتصاد مشارکتی افراد  در  

حاری     ی هاا ی نگران   ر ی تأث که متأثر از متغیرهای مختلف خارجی و داخلی است. هدف این تحقیق بررسی    کنند ی م 

  ۀ جامعابر قصد مشارکت کاربران در بستر اقتصاد مشارکتی با نقش میانجی اعتماد و مزیت نسبی است.  خصوصی  

  ی ر ی ذ نموناه در نظار ذرفتاه .اد.    اقامتگاه های رزرو  از خدمات پلتفرم   کننده استفاده آماری مورد بررسی، کاربران  

معاادتت    ی اب ی مدل با استفاده از    .ده ع ی توز   ی ها پرسشنامه صورت ذرفت. اطالعات حاصل از    دسترس   در   صورت به 

  ی ا اس ی پااس   افازار نرم آلفای کرونباا  در    ۀ ل ی وس به   آموس تحلیل .د. پایایی پرسشنامه نیز   افزار نرم ساختاری در  

بار    ی دار ی معناحری  خصوصی آنالیان اثار مساتقی     ی ها ی نگران بیانگر آن است که    آمده دست به . نتایج  .د تأیید  

مستقیمی بر قصاد مشاارکت    دار ی معن نیز تأثیر    .ده ادراک حری  خصوصی فیزیکی و مزیت اجتماعی    ی ها ی نگران 

حری  خصوصای آنالیان بار    ی ها ی نگران حری  خصوصی آنالین و فیزیکی بر اعتماد و اثر    ی ها ی نگران دارد. تأثیرات  

حاری     ی هاا ی نگران و معکوس بوده است. .ایان ذکر است که    دار ی معن نیز    .ده ادراک مزیت اجتماعی و اقتصادی  

هاا را از طریاق تاأثیری کاه بار مزیات اجتمااعی  خصوصی آنالین، قصد مشارکت در خدمات اقامتی ایان پلتفرم 

 ارائه .ده است.   آمده دست به با توجه به نتایج    هایی پیشنهاد . در انتها  سازد ی م ذرا.ته، متأثر    .ده ادراک 

، .ادهادراکزیکی، اعتمااد، مزیات اجتمااعی  نگرانی حری  خصوصی آنالین، نگرانی حری  خصوصی فی:  کلمات کلیدی
 ، قصد مشارکت.دهادراکمزیت اقتصادی  
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  مقدمه

ازدیاد  دنبال  به اجتماعی و    های آوری فن از    ذرفته الهام   ی وکار کسب با ظهور ساختارهای    زمان ه    ، اقتصاد مشارکتی 

ذراری  به صورت به ا.تراک در ابتدا اقتصاد مشارکتی    . .د مطرح   و کاهش منابع   ، افزایش روز افزون نیازها جمعیت 

وجاود    ها انساان به حالتی ا.اره دارد که یک منبع مشترک متناهی بین تعاداد زیاادی از    منابع مطرح ذردید که 

دیگران    ی ها یی دارا   ی تر ذسترده   طور به   توانند ی م   ها ذروه دا.ته با.د. اقتصاد مشارکتی به این معناست که افراد و  

مبتنی بر اینترنت، این    وکار کسب   ی ها مدل اره کرده یا دارایی خود را اجاره دهند. امروزه به کمک اینترنت و  را اج 

پاول کساب    شاان ی ها یی دارا از    توانند ی م و افراد به کمک چنین نظامی،    .ود ی م انجام    تر آسان و    تر ساده امر بسیار  

خرید جمعی، مصرف مشترک، مالکیت مشترک،    ی ها جنبه (. اقتصاد مشارکتی .امل  2017،  1)هیرا و ریلی   .کنند 

.ده، اجاره، قارض، تاأمین  ارزش مشترک، خلق مشترک، بازیافت مجدد، توزیع مجدد، تجارت محصوتت استفاده 

مصادا     وکار ساب ک مالی خرد، کارآفرینی خرد، منابع باز، اقتصاد مدور و بسیاری از مفاهی  دیگر که در این مدل  

افزایش روز افزون استفاده از فضای مجازی در ایران، بسایاری از  (. با  2017،  2)پاراذوئل و همکاران   .ود ی م دارند  

قصاد  آنالین در دسترس هستند.    .کل به ، اکنون  اند بوده حضوری قابل ارائه    صورت به   فقط   ذر.ته   در خدماتی که  

مثاال    عنوان باه .  رد ی ذ ی م تت اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار  کات و مشارکت افراد در چنین مباد   ۀ مبادل 

(.  1391و همکاران،    زاده ی قاض زیادی برای کاربران اینترنتی، به دلیل امنیت و عدم اعتماد وجود دارد )  ی ها ی نگران 

از این قبیل اسات و    یی ها ی آور فن موفقیت پریرش    ۀ کنند اعتماد یک عنصر مه  و مؤثر بر رفتار کاربران و تعیین  

ماردم در    در بیشاتر ماوارد مراودات آنالین بسایار بااهمیات اسات.    ی نه ی زم فعال در    ی ها فرو.گاه و    ها بنگاه برای  

  مفهوم چندوجهی   اعتماد یک (.  1396و همکاران،    افروز دل )   اعتماد دارند.   ها آن که به    کنند ی م فعالیت    یی ها مکان 

باه درک خاصای از ریساک مارتبط باوده و وابساته باه    دا.اته و ی و رفتاری  ابعاد مختلف ادراکی، حس   است که 

.کوهی و  . )نژاد .ود ی م ایجاد اعتماد یک فرآیند پویاست که .امل چندین مرحله   ، عالوه به .  است فردی   ی ها نه ی زم 

و ابعااد مختلاف آن ماورد    ود یک ساختار پویا مطالعه و مشاهده .   عنوان به اعتماد باید    از این رو   (. 1393دعایی،  

حری  خصوصی و ندا.تن حا  امنیات و اطمیناان از حفای حاری     ی ها ی نگران عواملی چون    بررسی قرار بگیرد. 

خود قرار داده و از این طریق میازان مشاارکت    تحت تأثیر اعتماد آنان را    تواند ی م خصوصی در مبادتت اقتصادی  

رفتاار خریاد خادمات یاا کاتهاای آنالیان    ۀ حوز از مطالعات در    بخشی این عامل    افراد را افزایش یا کاهش دهند. 

مزایای نسبی متعددی    ۀ واسط به ، اقتصاد مشارکتی  برده نام (. عالوه بر نقش عوامل 2017، 3)کی  و همکاران  ند ا بوده 

میان کاربران پیادا کارده    ی ا ژه ی و دارد، جایگاه    همراه به اقتصادی، اجتماعی و .ناختی برای افراد    ی ها جنبه که از  

بهتر از    ۀ استفاد ر زمان، هزینه و وظایف مالکیت امکان  د   یی جو صرفه از قبیل    یی ها ت ی مز اقتصادی    ۀ ن ی زم است. در  

اجتماعی نیز این نوع از مشارکت موجب افزایش روابط اجتماعی باین افاراد    ۀ ن ی زم . در  سازد ی م   فراه  را    ها یی دارا 

(. با توجاه باه مطالاب  2016،  5؛ هاماری و یوکونن 2014،  4؛ اسکور و فیتزماری  2015. )کی  و همکاران،  .ود ی م 

کاربران در اقتصاد مشارکتی   ی .ده ادراک حری  خصوصی، اعتماد و مزیت نسبی   ی ها ی نگران از آنجا که  ، .ده مطرح 

بناابراین پاژوهش  ،  اسات ه  از نظر منطقی و ه  تجربی متغیر مهمی در افزایش یا کاهش قصد مشاارکت افاراد  

عد عوامل نگرانی حری  خصوصی، اعتماد و مزیت  قتصاد مشارکتی را از ب  حاضر تالش دارد قصد مشارکت افراد در ا 

 و بررسی قرار دهد.   ی اب ی مورد ارز   نسبی 

 
1. Hira & Reilly 

2. Parguel et al. 

3. Kim et al. 

4. Schor & Fitzmaurice 

5. Hamari & Ukkonen 
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 پژوهش   ۀپیشین

 نظری   ۀنیشیپ

.امل دسترسی موقت به منابع مصرفی با هزیناه یاا بادون    ، اقتصاد   کردن ف ی رد ه  و    ی همتاساز یا    ی ذرار ا.تراک 

کامل از مناابع در    ی بردار بهره (.  5201،  1)اکارت و باردی اقتصاد مشارکتی ذویند    را هزینه و بدون انتقال مالکیت  

مالکان منابع و کاربران    کردن جمع همتا برای دوره     ی بسترها جدید با استفاده از   ی وکارها کسب دسترس و ایجاد  

مشاارکتی،  اقتصااد  (.  2016،  2نیز تحات عناوان اقتصااد مشاارکتی یااد .اده اسات )وایونینگتیااز   مدت کوتاه در  

  .وند که پیرامون آن منابع انسانی، فیزیکی و فکری به ا.تراک ذرا.ته می   است   ی اقتصاد ا   اجتماعی   ی اکوسیستم 

ها  ارت و مصرف محصوتت و خدمات مختلف توسط مردم و یا ساازمان .امل ا.تراک در آغاز، تولید، توزیع، تج   و 

اصلی و سازنده، .امل    ی هسته که سه ساختار یا    .ود از ساختارها را .امل می   ی ا دامنه د. اقتصاد مشارکتی  .و می 

. در هار  هساتند   محور جامعاه )مبتنی بر سیست  عامل( نظام اقتصادی و اقتصاد    ی مش خط اقتصاد،    ی ر ی پر دسترس 

  هماواره ساطوح اقتصاادی    تماام در    ژه ی و به مختلف یک نظام اجتماعی و    ی ها بخش در    محدودیت منابع اقتصادی،  

  . ندا.اتند   دسترسای   راحتای   باه   خواساتند می   کاه   منبعای   هار   باه   افاراد   ، هماۀ در ذر.اته وجود دا.ته است و  

یاا مناابع    هاا مهارت ماورد اساتفاده )   تر ک    ی ها یی دارا از ابتکاراتی است که    ی ا مجموعه اقتصادی،    ی ر ی پر دسترس 

از مالکیت بر ارتقای دسترسی تأکید دارد.    تر ش ی ب و    ذرارد ی م مصرف آن به ا.تراک    ی ساز نه ی به   منظور به مالی( را  

خادمات    ی ارائاه   .اکل به محصاوتت    ی ارائاه از    تر ش ی ب   ها .رکت و    ها بنگاه اقتصادی در    ی ر ی پر دسترس   در نهایت 

  وکار کساب   ی ها مادل و    ی ده   ی سارو محصاول،  ا    و فرآیندی است که به یک سیسات  خادمات   .ود ی م برجسته  

 (. 2016،  3کاربردی ا.اره دارد )وو و ژی 

 تجربی   ۀنیشیپ

تجربی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش، حکایات از ایان دارد کاه مطالعاات در   ی ها نه ی ش ی پ دانش و  ۀ بدن بررسی 

در    از ایان رو اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار ذرفته است،   ی ها سال اقتصاد مشارکتی و متغیرهای مرتبط با آن طی  ۀ ن ی زم 

 به برخی از مطالعات داخلی و خارجی انجام .ده پرداخته .ده است.  1جدول 

 مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد اشتراکی : 1جدول 

 پژوهش   ۀجینت هدف پژوهش  محققین

و    سنوینیحس

مظاهری  

(1397 ) 

بررسی تأثیر امنیت، اعتماد و حری   

  ی ذرارا.تراک بهخصوصی در رابطه با  

اجتماعی    یها.بکه اطالعات در  

 موبایل

  هاافتااهیامنیت و حری  خصوصی بر اعتماد کاربران تأثیر مستقی  دارد.  

متغیر میااانجی    عنوانبه  .دهادراککه امنیت    دهندیمنشان    نیچنه 

. اعتماااد نیااز تااأثیر قاباال  کناادیمبین حری  خصوصی و اعتماد عماال  

اطالعااات دا.ااته و تااأثیر حااری     یذرارا.ااتراکبهتااوجهی باار رفتااار  

، تااأثیر  عالوهبااهاساات.  تریقوخصوصی و امنیت بر اعتماد برای مردان 

اعتماد بر تمایل به دادن اطالعات بیشتر از تمایل به ذاارفتن اطالعااات  

بااین تمایاال بااه ذاارفتن   یامالحظااهاست. در این پژوهش تأثیر قاباال 

 اطالعات مشاهده نشد.  یذرارا.تراکاطالعات و  

ذلشنی 

(1395 ) 

.ناسایی عوامل مشارکت در  

 مصرف مشترک   یهاشن یکیاپل

  بیترتبااه  یبناادتیاولوبااا احتسااا     آمدهدسااتبهعواماال مشااارکت  

 .هستند  یطیمحستیزاقتصادی، اجتماعی، کاربردی منطقی و  

اعتبار، کیفیت اطالعات، امنیت تراکنش و ارتباطات که از ابعاااد اصاالی  .ناسایی عوامل تأثیرذرار بر تمایل به  جعفری و  

 
1. Eckhardt & Bardhi 

2. Wahyunningtyas 

3. Wu & Zhi 
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 پژوهش   ۀجینت هدف پژوهش  محققین

همکاران  

(1397 ) 

بر اعتماد    داریمعنمثبت و    طوربهتجارت اجتماعی هستند،  یریذ.کل مشارکت در تجارت اجتماعی 

تأثیرذرار بوده که ایاان اعتماااد خااود تحاات تااأثیر حمایاات اجتماااعی  

)کیفیاات    تیساااو )حمایت احساسی و حمایت اطالعاتی( و کیفیاات  

و در نهایت اعتماد   ردیذیم.کل    یدرستبهخدمات و کیفیت سیست (  

خود تأثیر مثبت و معناداری باار قصااد تجااارت اجتماااعی و تمایاال بااه  

 .ذراردیممشارکت در آن  

سانگ و  

  1همکاران

(2018 ) 

بررسی اثرات تولید و مصرف دوطرفه  

 در پایداری اقتصاد مشارکتی

باار نگاارش، قصااد    ب ی ترت بااه   ی ا .اابکه متغیرهای لرت بردن و اثاار  

قصد مشااارکت تااأثیر    در نهایت رفتاری، پلتفرم اقتصاد مشارکتی و  

دا.ته ولی متغیرهای منفعاات اقتصااادی، روابااط    ی دار ی معن مثبت  

بااا قصااد مشااارکت نشااان    ی دار ی معناا   ۀ رابطاا اجتماعی و پایااداری  

 . دهند ی نم 

  2وو و .ن 

(2018 ) 

  یهاپلتفرم اعتمادسازی در    ینحوه 

اقتصاد مشارکتی با سه حالت اعتماد  

سازمانی، اعتماد محصول و اعتماد  

و بررسی تأثیر اعتماد در    یفردنیب

 Airbnbعملکرد .رکت  

  یفااردنیباعتماد سازمانی تأثیر مثبت باار اعتماااد محصااول و اعتماااد 

ایفااا   یفااردنیبدا.ته و اعتماد محصول نقش مثبتی در ایجاد اعتماااد 

اعتمادسااازی در پلتفاارم    باارایکااه    یریذجهینتن  ای  نیچنه .  کندیم

اقتصاد مشااارکتی بایااد اعتماااد سااازمانی، اعتماااد محصااول و اعتماااد  

 ..وندتقویت    زمانه   طوربه  یفردنیب

حاجلی و  

 ( 2016)  3لین

بررسی تأثیر متغیرهای کنترل  

  یهاسکیرو    .دهادراک اطالعات  

مرتبط با حری  خصوصی بر نگرش و  

قصد رفتاری و در نهایت بر رفتار  

  نیچنه اطالعات و    یذرار ا.تراک به

 تأثیر متغیر جنسیت بر نگرش افراد 

ماارتبط بااا حااری     یهاسااکیرو    .اادهادراکتااأثیر کنتاارل اطالعااات  

 خصوصی بر نگرش کاربران برای زنان بیشتر از مردان است.

وو و ژی  

(2016 ) 

تأثیر اقتصاد مشارکتی بر    بررسی

اجتماعی،    یهاجنبه پایداری .هری از  

 اقتصادی و محیطی 

ه  اثرات مثبت و ه  اثرات منفی روی این پایداری وجود دا.ااته و از  

 ه است..داین رو نیاز به یک طرح مؤثر برای تنظی  و تعدیل احساس  

هاماری و  

همکاران  

(2016 ) 

دتیل مشارکت مردم در مصرف  

 مشارکتی

سهی  .دن در مصرف مشارکتی تحت تأثیر عوامل متعااددی از جملااه  

.  ردیاا ذیمپایداری، لرت بردن از فعالیت و دستاوردهای اقتصادی قاارار 

آمده نیز بیانگر ارتباط غیرمستقی  بین پایداری    دستبهدیگر    یجهینت

 .استو مشارکت از طریق نگرش مثبت به مصرف مشارکتی  

چوی و  

  4جینگون 

(2015 ) 

نقش اعتماد الکترونیکی   تمرکز روی 

بر تجارت الکترونیک در کشور چین  

سازی معادتت با استفاده از مدل 

ساختاری و تأکید بر اهمیت وجود 

الکترونیکی   اعتماد در تجارت 

 اجتماعی 

مستقی  بین اجزاء تجارت الکترونیک و قصد خرید مشتریان با   یرابطه

 .استاعتماد اولیه و اعتماد مداوم برقرار    یذریانجیم

 
1. Sung et al. 

2. Wu & Shen 

3. Hajli & Lin 

4. Choi & Jingwen 
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 مدل مفهومی پژوهش   ۀتوسع

آنالین و    ی ها ی نگران حری  خصوصی، خواه    ی ها ی نگران ( تأثیر  2010)   2(، بوید و هارذیتای 2013)   1هاس کوآن یانگ و  

موجاود در تجاارت    ی هاا ی نگران مشاارکتی را بااتتر از تاأثیر    ی هاا پلتفرم فیزیکای، در اساتفاده از    ی هاا ی نگران خواه  

معتقدناد    ن ی چن ه  . آنان  اند داده را مورد تأیید قرار    ها آن و روابط    کرده اجتماعی عنوان    ی ها رسانه الکترونیک و بستر  

  که ی افراد و    کند ی م حری  خصوصی فیزیکی ایفا    ی ها ی نگران بر    ی دار ی معن حری  خصوصی آنالین تأثیر    ی ها ی ان نگر که  

اماوال و کاتهاای خاود اجتناا     ی ذرار ا.اتراک به آنالین دچار تردید و دودلی هساتند از    ی ها پلتفرم در استفاده از  

کلیادی در ایجااد و ر.اد خادمات آنالیان معرفای    از یان ش ی پ( اعتماد را یک  2002)   3و همکاران   ت ی نا مک .  ورزند ی م 

( نیز به نقش اعتمااد در قصاد  2004)   4( و پاولو و ذفن 2010(، بوتسمن و روذرز ) 2016. هاماری و یوکونن ) اند کرده 

ارز آن در کااهش  مشارکت در اقتصاد که پلتفرم غالب خدمات آن، پلتفرم آنالین است، تأکیاد دا.اته و باه نقاش با

( نیز به نقش اعتماد در اقتصاد مشارکتی ا.اره کرده و معتقد اسات وجاود  2018. ژانگ ) اند کرده ا.اره    نان ی اطم عدم 

  5اقتصاد مشارکتی را متحول ساازد. لای و همکااران   تواند ی م اعتماد و انتقال آن به نظام مبتنی بر خدمات اپلیکیشن  

عناوان کارده و در فها  کااربران مها     فنااوری مهمای در اساتفاده از    ۀ کنناد ی ن ی ب ش ی پ  عنوان به ( اعتماد را  2018) 

در هزیناه،    یی جو صارفه   ۀ واسط به اقتصادی )   ۀ جنب مزیت نسبی اقتصاد مشارکتی از    دار ی معن . تأثیر مثبت و  اند دانسته 

از خادمات    کننده اساتفاده افازایش تعامال مساتقی  باین کااربران    ۀ واساط به زمان و وظایف مالکیات( و اجتمااعی ) 

حری  خصوصی آنالیان و فیزیکای بار    ی ها ی نگران مشارکتی( بر قصد مشارکت افراد در این مبادتت و تأثیرات منفی  

(، اساکور  2012)   7(، سین و بوذنبرذر 2016ماری و یوکونن ) (، ها 2016)   6، توسط بوچر و همکاران ها ت ی مز درک این  

( ماورد تأییاد و تأکیاد قارار ذرفتاه اسات.  2004)   9(، الیورو و تنات 2006)   8(، ا.ورث و فری 2014و فیتزماری  ) 

حاری     ی ها ی نگران . مفهوم  .ود ی م .ده، مدل مفهومی پژوهش حاضر به .رح ذیل تدوین  براساس مبانی نظری ا.اره 

متغیرهای میانجی و مفهوم قصاد مشاارکت    عنوان به متغیر مستقل، مفاهی  اعتماد و مزیت نسبی    عنوان به خصوصی  

 . د ی آ ی م متغیر وابسته در مدل مفهومی پژوهش    عنوان به 

 
1. Young & Quan-Haase 

2. Boyd & Hargittai 

3. McKnight et al. 

4. Pavlou & Gefen 

5. Lee et al. 

6. Bucher et al. 

7. Seign & Bogenberger 

8. Ashworth & Free 

9. Olivero & Lunt 
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 : مدل مفهومی پژوهش 1 نمودار 

1H : دارد.   اقامتگاه های رزرو  بر قصد مشارکت کاربران در پلتفرم   ی دار ی معن حری  خصوصی آنالین تأثیر    ی ها ی نگران 

2H : دارد.   اقامتگاه های رزرو  بر قصد مشارکت کاربران در پلتفرم   ی دار ی معن حری  خصوصی فیزیکی تأثیر   ی ها ی نگران 

3H : دارد.   اقامتگاه های رزرو  حری  خصوصی فیزیکی در پلتفرم   ی ها ی نگران بر    ی دار ی معن حری  خصوصی آنالین تأثیر    ی ها ی نگران 

4H  دارد.   اقامتگاه های رزرو  بر قصد مشارکت کاربران در پلتفرم   ی دار ی معن : اعتماد کاربران تأثیر 

5H : دارد.   اقامتگاه های رزرو  بر اعتماد کاربران در پلتفرم   ی دار ی معن حری  خصوصی آنالین تأثیر    ی ها ی نگران 

6H : دارد.   اقامتگاه های رزرو  بر اعتماد کاربران در پلتفرم   ی دار ی معن حری  خصوصی فیزیکی تأثیر   ی ها ی نگران 

7H  دارد.   اقامتگاه های رزرو  بر قصد مشارکت کاربران در پلتفرم   ی دار ی معن تأثیر   .ده ادراک : مزیت اجتماعی 

8H  دارد.   اقامتگاه های رزرو  بر قصد مشارکت کاربران در پلتفرم   ی دار ی معن تأثیر   .ده ادراک : مزیت اقتصادی 

9H : دارد.   اقامتگاه های رزرو  در پلتفرم   .ده ادراک بر مزیت اجتماعی    ی دار ی معن حری  خصوصی آنالین تأثیر    ی ها ی گران ن 

10H  : دارد.   اقامتگاه های رزرو  در پلتفرم   .ده ادراک بر مزیت اقتصادی    ی دار ی معن حری  خصوصی آنالین تأثیر   ی ها ی نگران 

11H  : دارد.   اقامتگاه های رزرو  در پلتفرم   .ده ادراک بر مزیت اجتماعی    ی دار ی معن حری  خصوصی فیزیکی تأثیر    ی ها ی نگران 

12H  : دارد.   اقامتگاه های رزرو  در پلتفرم   .ده ادراک بر مزیت اقتصادی    ی دار ی معن حری  خصوصی فیزیکی تأثیر    ی ها ی نگران 

حریم خصوصی یهاینگران  

 مزیت نسبی

نگرانی حریم 

خصوصی 

 آنالین

نگرانی حریم 

 خصوصی فیزیکی

 اعتماد

 مزیت اجتماعی

 مزیت اقتصادی

قصد 

 H1 مشارکت

H2 H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 H9 
H10 

H11 

H12 
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 روش پژوهش 

  لحاظ رواباط  از  و  بوده  ی توصیف  تحقیقات  جزو   ها داده  ی ذردآور  نحوه  اساس  بر  و  است  ی اربرد ک  تحقیقات  حاضر جزو  پژوهش 

آماری این پاژوهش    ۀ جامع .  است مشخص مبتنی بر مدل معادتت ساختاری    طور به و   همبستگی  متغیرها از نوع تحقیق  بین 

آمااار    بودن نامشااخص   ل ی دل بااه بااوده اساات کااه    اقامتگاااه هااای اجاااره  از خاادمات پلتفرم   کننده اسااتفاده .ااامل کاااربران  

در  اسات. همنناین   باه .امار رفتاه آماری نامتناهی یاا نامحادود    ۀ جامع ها  پلتفرم از خدمات اقامتی این    کنندذان استفاده 

  در  اطالعاات  ی آور جماع  ابازار استفاده .ده است.    دسترس   در   ی ر ی ذ نمونه آماری از روش    ۀ نمون تحقیق حاضر برای انتخا   

و    لای   ی هاا پژوهش اساتاندارد موجاود در    ی ها پرسشانامه  از  ایان ابازار،  از  اساتفاده  منظور باه  ، است پرسشنامه   تحقیق  این 

.ااد. در   ذویااه اساتفاده   34( مشاتمل بار  2017)   3( و الیوریااا و همکااران 2017)   2(، لاوتز و همکااران 2018)   1همکااران 

  ارائاه و  اقامتگااه هاای اجااره و رزرو .ناساایی کااربران پلتفرم نیاز تحقیق، به صورت میدانی و با  اطالعات مورد   ی آور جمع 

 . .د ، اقدام به توزیع پرسشنامه  آنان توضیحات تزم در خصوص موضوع تحقیق و جلب همکاری 

 روایی و پایایی ابزار سنجش 

( نیز مورد محاسبه قارار ذرفتاه اسات کاه نتاایج  CRتشخیصی ) ( و روایی واذرا یا  AVE.ایان ذکر است که روایی همگرا ) 

ه است. روایی همگرا زمانی وجود خواهد دا.ت که امتیاازات یاا نمارات حاصال از دو یاا  .د ارائه  1در جدول  آمده دست به 

د دو یا چناد  .و  ی ن ی ب ش ی پ چند ابزار در مورد مفهوم همبستگی زیادی دا.ته با.ند. روایی واذرا نیز هنگامی وجود دارد که 

  طور باه نیز  د ی آ ی م  دست به  ها آن  ی ر ی ذ اندازه مربوط، همبستگی ندارند و امتیازاتی که از   ی ها ه ی نظر متغیر بر اساس نظریه یا  

و مقاادیر    0/ 7از    تار بزرگ   CR، مقاادیر  0/ 5از    تار بزرگ   AVE(. مقادیر  10:  1385تجربی آن را اثبات کند )مهرذان و زالی،  

AVE  CR >   عالوه بر این برای هار مؤلفاه است   همگرا از روایی    ها مؤلفه رداری  مبین برخو .  MSV  AVE >    وASV  AVE >  

 است.   ها مؤلفه بیانگر روایی تشخیصی و واذرای 

 استخراجی بر اساس مدل نهایی  یهاسازه : روایی همگرا و تشخیصی 2جدول 

 AVE CR MSV ASV سازه 

 32/0 35/0 90/0 81/0 نگرانی حری  خصوصی آنالین 

 35/0 39/0 84/0 66/0 نگرانی حری  خصوصی فیزیکی 

 21/0 25/0 71/0 50/0 .ده ادراک مزیت اقتصادی  

 23/0 36/0 84/0 51/0 .ده ادراک مزیت اجتماعی  

 37/0 39/0 90/0 89/0 اعتماد 

 26/0 30/0 80/0 79/0 .ایستگی 

 24/0 30/0 83/0 59/0 صداقت 

 31/0 36/0 67/0 60/0 خیرخواهی

 32/0 37/0 75/0 67/0 قصد مشارکت 

از مقاادیر    تر بزرگ   CR، مقادیر  0/ 7بیشتر از    CR، مقادیر  0/ 5متغیرها بیشتر از    ی ه ی کل برای    AVEمقادیر    که ن ی ا با توجه به  

AVE    و مقادیرMSV    وASV    کمتر از مقادیرAVE    ،ماورد بررسای    ی ها سازه   سؤاتت ادعا کرد که    توان ی م   از این رو بوده است

 . اند بوده از روایی همگرا و واذرای مطلوبی برخوردار  

 
1. Lee et al. 

2. Lutz et al. 

3. Oliveria et al. 
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  تاوان ی م با.د    % 70از    تر ش ی ب برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونبا  استفاده .ده است. اذر مقدار آلفا  

 ذفت ابزار دارای پایایی باتیی است. 

 مربوط به پرسشنامه  سؤاالت پایایی  یمحاسبه : 3جدول 

 آلفای کرونبا   سؤال تعداد   پرسشنامه   سؤاتت  ی.ماره  متغیر

 972/0 8 11تا    4 نگرانی حری  خصوصی آنالین 

 879/0 4 15تا    12 نگرانی حری  خصوصی فیزیکی 

 931/0 9 24تا    16 اعتماد 

 773/0 4 28تا    25 .ده ادراک مزیت اقتصادی  

 757/0 6 34تا    29 .ده ادراک مزیت اجتماعی  

 892/0 3 37تا    35 قصد مشارکت 

 755/0 34 37تا    4 کل پرسشنامه 

  هاتحلیل یافتهوتجزیه

 یشناختتیجمعهای  یافته

باوده کاه در بخاش آماار    اقامتگااه اجااره و رزرو    ی هاا پلتفرم از خدمات    کننده استفاده آماری این تحقیق، کاربران   ی جامعه 

است. از نظار   بوده درصد زن  45/ 6درصد مرد و  54/ 4نفر زن بوده که معادل  94نفر مرد و   112توصیفی مشخص .د که  

درصاد مادرک    33درصاد لیساان ،   57/ 3، پل  ی د فو  درصد مدرک  2/ 4درصد دارای مدرک دیپل ،  5/ 8میزان تحصیالت 

نفر باین    34بار،    5نفر کمتر از    80مورد مطالعه    ی نمونه . از بین اعضای  .وند ی م درصد دکتری را .امل   1/ 5و  سان  ی ل فو  

اجااره و    ی هاا پلتفرم بار از خادمات    20نفر بیشتر از    13بار و  20تا  15نفر بین  28بار،  15تا  10نفر بین  51بار،  10تا  5

بارای    3توصیفی متغیرهای کمی تحقیق نیز نشانگر مقادیر میانگین باتی   ی ها خص .ا . نتایج اند ه کرد استفاده  اقامتگاه رزرو 

 کلیه متغیرها بود که مقادیر متوسط رو به بات را به نمایش ذرا.ته است. 

 مدل ساختاری 

( استفاده .ده که بررسی  AMOSسازی معادتت ساختاری آموس ) مدل   افزار نرم پژوهش از    ی ها ه ی فرض برای آزمودن  

نشان  آموس    افزار نرم   ۀ ی اول ذرفته .د. خروجی    کار به مسیر علّی برای بخش ساختاری مدل برای تحلیل نتایج    ضرایب 

از نگرانی حری  خصوصی آنالین روی نگرانی حری  خصوصای فیزیکای، نگرانای    .ده خارج ر  ی ب مس ی ضرا   دهد که می 

روی    .اده ادراک حری  خصوصی آنالین روی اعتماد، نگرانی حری  خصوصی فیزیکی روی اعتمااد، مزیات اجتمااعی  

و نگرانی حری  خصوصی آنالیان روی    .ده ادراک قصد مشارکت، نگرانی حری  خصوصی آنالین روی مزیت اجتماعی  

، از این رو فرضایات مارتبط یاا  است   -1/ 96و    1/ 96بحرانی یعنی    ی ت   ی محدوده خارج از    .ده ادراک   زیت اقتصادی م 

  ، 5/ 445  ، 2/ 677،  6/ 045معاادل    ب ی ترت باه . مقادیر تی مربوط به این مسایرها  رند ی ذ ی م این متغیرها مورد تأیید قرار  

از نگرانای حاری  خصوصای آنالیان روی قصاد    .اده خارج اما ضرایب مسیر  ؛  بوده است   -3/ 547و    -2/ 328،  3/ 842

  .ده ادراک   مشارکت، نگرانی حری  خصوصی فیزیکی روی قصد مشارکت، اعتماد روی قصد مشارکت، مزیت اقتصادی 

و نگرانای حاری  خصوصای    .اده ادراک روی قصد مشارکت، نگرانی حری  خصوصی فیزیکای روی مزیات اجتمااعی  

تاا    -1/ 96بحرانای    ی محادوده آمده در  دسات به نشان از قرار ذرفتن مقادیر    .ده ادراک   فیزیکی روی مزیت اقتصادی 

  ب ی ترت باه . مقادیر تی مربوط به این مسایرها نیاز  .ود ی م مرتبط با این تأثیرات رد    ی ها ه ی فرض + دارد. از این رو  1/ 96

 بوده است.   -1/ 223و    -0/ 781،  1/ 207،  1/ 674،  1/ 858  ، 0/ 847معادل  
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 SEMمسیرهای مدل   یهیاول: ضرایب رگرسیونی استاندارد، غیراستاندارد و نسبت بحرانی 4جدول 
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 مسیر 

 آنالین          نگرانی حری  خصوصی فیزیکی نگرانی حری  خصوصی   41/0 46/0 045/6 *** 

 نگرانی حری  خصوصی آنالین           قصد مشارکت  -06/0 -07/0 -874/0 382/0

 نگرانی حری  خصوصی فیزیکی              قصد مشارکت  15/0 17/0 858/1 063/0

 قصد مشارکت اعتماد                                    19/0 14/0 674/1 094/0

 آنالین                 اعتماد   نگرانی حری  خصوصی -12/0 -19/0 -677/2 **

 فیزیکی                اعتماد  نگرانی حری  خصوصی -31/0 -44/0 -445/5 *** 

 قصد مشارکت              .دهادراک مزیت اجتماعی   93/0 42/0 842/3 *** 

 قصد مشارکت              .دهادراک مزیت اقتصادی   17/0 10/0 207/1 228/0

 .ده ادراک آنالین                 مزیت اجتماعی    نگرانی حری  خصوصی -08/0 -22/0 -328/2 **

 .ده ادراک آنالین                مزیت اقتصادی    نگرانی حری  خصوصی -15/0 -32/0 -547/3 *** 

 .ده ادراک فیزیکی                مزیت اجتماعی    نگرانی حری  خصوصی -03/0 -07/0 -781/0 435/0

 .ده ادراک فیزیکی                مزیت اقتصادی    نگرانی حری  خصوصی -05/0 -10/0 -223/1 221/0
 در سطح پنج درصد  داریمعندر سطح یک درصد، **   داریمعن*** 

 استاندارد به صورت زیر است: مدل نهایی پژوهش در حالت تخمین 

 

 : مدل نهایی پژوهش 2 نمودار 
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  باه   ک یانزد   زان یام   ی بای تقر   .کل که به  است  NFI= 0/ 83و  CFI= 0/ 90 های برازش مدل، .اخص  ی ها در رابطه با .اخص 

  و   کارده   ارائاه   هاا باه داده   ی مادل بارازش مناساب   یگر ی د عبارت به   و   دا.ته   مدل   خو    برازش   از  نشان  که  دهند ی م  نشان  را  ک ی 

 ها دارد. با داده   باتیی   مطابقت 

 قصد مشارکت   ۀیاول یبرازش مدل معادالت ساختار  یهاشاخص: 5جدول 

P-value P-close 2X /d.f2X RMSEA 

000/0 000/0 452/855 531/2 086/0 

 بحث

اول، دوم، چهارم، هشت ، یازده  و دوازده  تأیید نشاده و    ی ها ه ی فرض در بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات،  

  ی دار ی معن حری  خصوصی آنالین تأثیر    ی ها ی نگران بیان .ده که    ذونه ن ی ا سوم    ۀ ی فرض ه است. در  .د مردود اعالم  

از    درصاد   46،  ها افته ی دارد. با توجه به    اقامتگاه اجاره و رزرو    ی ها پلتفرم حری  خصوصی فیزیکی در    ی ها ی نگران بر  

.  .ود ی م   ی ن ی ب ش ی پ حری  خصوصی آنالین تبیین و    ی ها ی نگران حری  خصوصی فیزیکی توسط    ی ها ی نگران تغییرات  

(،  2004)   2(، چان و ریاا 2009)   1و همکااران  (، مایلن 2017تحقیق لوتز و همکاران ) ۀ  ج ی نت با    آمده دست به   ۀ ج ی نت 

حری  خصوصی    ی ها ی نگران آمده، غلبه بر  دست به ۀ  ج ی نت ( همخوانی و مطابقت دارد. طبق  2004)   3مایلن و کولنان 

. اذر کاربران خطرات حری  خصوصای پلتفارم  رود به .مار می فیزیکی    ی ذرار ا.تراک به برای    از ی ن ش ی پ آنالین یک  

آنالین را زیاد ارزیابی کنند یا در هنگام استفاده از بستر آنالین، تجربیات نامطلوبی دا.ته با.ند، میازان نگرانای  

اجااره و رزرو    ی هاا پلتفرم یاک اتاا  از    ی ذرار ا.تراک به مثال، در هنگام    طور به .  ابد ی ی م فیزیکی آنان نیز افزایش  

.وند،    اعتماد ی ب   ت ی سا و  توسط خدمات آنالین این    .ده ه  ا فر ، اذر کاربری به کیفیت فرآیندها و امنیت  اه اقامتگ 

پنج  و .ش     ی ه ی فرض و قبول میهمان تردید دا.ته و محتاطانه قدم برخواهند دا.ت. در    ی ذر زبان ی م در  به یقین  

اجااره و    ی هاا پلتفرم بر اعتماد کااربران در    ی دار ی معن حری  خصوصی آنالین و فیزیکی تأثیر    ی ها ی نگران تحقیق،  

از    کننده اساتفاده درصاد از تغییارات میازان اعتمااد کااربران    19،  آمده دست به   ی جه ی نت دارد. طبق    اقامتگاه رزرو  

درصاد    44حری  خصوصای آنالیان و    ی ها ی نگران معکوس توسط    طور به   اقامتگاه اجاره و رزرو    ی ها پلتفرم خدمات  

حاری     ی هاا ی نگران . باه ایان معنای کاه افازایش میازان  .ود ی م حری  خصوصی آنالین تبیین    ی ها ی نگران توسط  

درصدی میزان اعتماد کاربران    44و    19باعث کاهش    ب ی ترت به فیزیکی،    .کل به آنالین و چه    .کل به خصوصی چه  

از مطالعاات لاوتز و    آمده دسات به ۀ  جای نت ایان نتیجاه در تطاابق باا  .  .ود ی م   اقامتگاه اجاره و رزرو    ی ها پلتفرم به  

کای، میازان آماادذی کااربران بارای  ی سطح باتی نگرانی حاری  خصوصای آنالیان و فیز   . است (  2017همکاران ) 

  ۀ منزلابه . در این راستا، نگرانی حری  خصوصی،  دهد ی م را کاهش    اعتماد قابل خدمت    عنوان به خدمات    ی بند طبقه 

  ۀ ی فرضا. در  .اود ی م   ها ی ذرار ا.تراک برای فرد بوده و باعث کاهش اعتماد کاربران به چنین    ی ذر محتاط تردید و  

اجااره و رزرو    ی هاا پلتفرم بر قصد مشارکت کاربران در    ی دار ی معن تأثیر    .ده ادراک هفت  تحقیق، مزیت اجتماعی  

لاوتز و همکااران  (،  2017آمده از مطالعات فارانکن و اساکور ) دست به دارد. این نتیجه در تطابق با نتایج    اقامتگاه 

(،  2015)   6(، کوکااوتکی  2016)   5(، کااوتری  2016بااوچر و همکاااران ) (،  2016)   4هنااتن و ویندکیلااد (،  2017) 

 
1. Milne et al. 

2. Chen & Rea 

3. Milne & Culnan 
4. Henten and Windekilde  

5. Cotrim 

6. Kokolakis 
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(، ا.ورث و فری  2011ت و همکاران ) (، اسمی 2013(، لی و همکاران ) 2015کی  و همکاران ) (، 2015)   1آرتور مک 

با    تواند ی م یک سروی  آنالین    دارند ی م که اذعان    است (  2002)   2و هارس و اویو   ( 2004(، الیورو و تنت ) 2006) 

اجتماعی که با    ی ها ت ی مز حری  خصوصی کاربران خود مقابله کند.   ی ها ی نگران با    دهد ی م   ارائه تأکید بر مزایایی که  

بر تصامی  باه مشاارکت افاراد    ی ا ژه ی و ، تأثیر  .ود ی م حاصل    ی ذرار ا.تراک به مالقات افراد جدید در طول فرآیند  

و آنان را مایل به پریرش چنین ریسکی    است که چنین معامالتی معقول و منطقی    سازد ی م ذرا.ته و آنان را قانع  

بار مزیات    ی دار ی معناحاری  خصوصای آنالیان تاأثیر    ی هاا ی گران ن نه  و ده  اذعان .ده که    ۀ ی فرض . در  کند ی م 

تحقیاق، افازایش    ی ها افتاه ی   بر اسااس دارد.    اقامتگاه اجاره و رزرو    ی ها پلتفرم در    .ده ادراک اجتماعی و اقتصادی  

درصاد مزیات اقتصاادی    32و    .اده ادراک درصد مزیات اجتمااعی    22حری  خصوصی آنالین،    ی ها ی نگران میزان  

( و قنبریاان  2017پاژوهش لاوتز و همکااران )   ی جاه ی نت همسو باا    ی ر ی ذ جه ی نت . این  دهد ی م کاهش    را   .ده ادراک 

کااربران را تضاعیف    ی .اده ادراک حری  خصوصی آنالیان، مزایاای اجتمااعی و پاولی    ی ها ی نگران .  است (  1391) 

اموال را از نظار ماالی چنادان منطقای و    ی ذرار ا.تراک به حری  خصوصی آنالین،    ی ها ی نگران . کاربران با  کند ی م 

. در  کنناد ی نم سودمند تلقی نکرده و از نظر اجتمااعی و رفتااری نیاز از آن فاصاله ذرفتاه و خاود را درذیار آن  

حری  خصوصای آنالیان، کااربران، هزیناه و ساود خاود را در رابطاه باا    ی ها ی نگران با ک  .دن میزان    که ی صورت 

موجود    ی ها نه ی هز محاسبه کرده و مزایای استفاده از آن را بیشتر از خطرات و    یی ها ت ی سا و  در چنین    فعالیتشان 

 . کنند ی م برآورد  

حری  خصوصای    ی ها ی نگران ه  ک   ی زان ی رد به هر م ک ن عنوان  ی توان چن ی آمده م   دست به ج  ی کلی، مطابق با نتا   طور به 

اجاره و رزرو    ی ها پلتفرم کاربران و اعتماد آنان به خدمات    .ده ادراک اقتصادی  ا    افزایش یابد، میزان مزایای اجتماعی 

.  اباد ی ی م کااهش    اقامتگااه اجااره و رزرو    ی هاا پلتفرم مشارکتی  کمتر .ده و میزان مشارکت در بستر اقتصاد    اقامتگاه 

ت آنالین و فیزیکی به سمت بهبودی و ارتقا پیش بروند، به همان انادازه میازان  دیگر، هر چه احساس امنی   ی عبارت به 

حاری     ی هاا ی نگران مستقی  افازایش خواهاد یافات.    طور به کاربران    ۀ .د ادراک اقتصادی  ا    اعتماد و مزایای اجتماعی 

  طور باه ت را  ، قصاد مشاارک ذارارد ی م کااربران    ۀ .اد ادراک خصوصی از طریق تأثیری که بر روی مزایاای اجتمااعی  

ن نکتاه را مشااهده  ی ا   توان ی م ق  ی تحق   ی ها ه ی فرض ج آزمون  ی نتا   ۀ خالص   ی . با بررس دهد ی م غیرمستقی  تحت تأثیر قرار  

 د .ده است. یی تحقیق تأ  ۀ ی فرض کرد که .ش  

 ی کاربرد  یشنهادهایپ

o   ی بین نگرانی حری  خصوصای آنالیان و اعتمااد و اهمیات حفاظات از اطالعاات بارای کااربران در  رابطه با توجه به تأیید

حفای    مسالله .ود کاه توجاه وافاری باه  ی م پیشنهاد    اجاره و رزرو اقامتگاه   ی ها پلتفرم ذراران  ی آنالین، به بنیان ها ط ی مح 

ی کااربران در ایان  ها دغدغاه تنظیمات مناسب حاری  خصوصای از    ارائه حری  خصوصی کاربران در این سایت دا.ته و با  

  توانناد ی م زمینه کاسته و این اطمینان را به کاربران بدهند کاه در صاورت رعایات اصاول و تنظیماات حاری  خصوصای،  

ی   ، تضمین معامالت آنالین و حری  .خصای افاراد و تفهان ی چن ه  ی مناسب و مؤثری در این بستر دا.ته با.ند.  استفاده 

 .ود. ی م ی منجر  ذرار ا.تراک ی اعتماد نسبت به  ر ی ذ .کل مخاطبان نسبت به تمهیدات امنیتی بسیار مه  بوده و به  

o   اجااره و رزرو اقامتگااه   ی ها پلتفرم بین نگرانی حری  خصوصی فیزیکی و اعتماد، به مجریان    ۀ رابط مطابق با تأیید  

افراد دا.اته و باا مادیریت، ایجااد اطمیناان از پو.اش  ی  ها یی دارا نظارت صحیحی بر اموال و    .ود ی م پیشنهاد  

  ذراران ا.اتراک به دارایای ثابات و اساتهالک، نقشای در خلاق اعتمااد بارای    ارکاان ی و کنترل مناسب بر  ا مه ی ب 

 ی اقامتی و اموال مربوطه دا.ته با.ند. ها مکان 

 
1. McArthur 

2. Hars & Ou 
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o  مسالولین تماامی    .اود ی م یکی، توصیه  با توجه به تأیید نقش نگرانی حری  خصوصی آنالین بر نگرانی حری  خصوصی فیز

  له ی وسان ی بد ی بارای خریاد و فاروش امان خادمات و کاتهاا در بساترهای آنالیان کارده و  ساز نه ی زم تالش خود را برای  

با کنترل کیفیات خادمات یاا کاات از اساترس    ن ی چن ه  متقلبانه در امان نگه دارند.    های ت خریداران و فرو.ندذان را از نی 

خدماتی را ارائه کرده و در ازای آن های     ها ساعت کارکنان    ها آن که در    است   یی ذزارش .ده ها نمونه  زیرا معامالت بکاهند. 

 . اند نکرده دستمزدی دریافت  

o   اود مجریاان یم پیشانهاد  .ادهادراکبا توجه به تأیید نقش نگرانی حری  خصوصی آنالیان بار مزیات اقتصاادی.

ی حاری  خصوصای آنالیان و دربااره، تال.ی در راستای افازایش آذااهی کااربران  اجاره و رزرو اقامتگاه  یهاپلتفرم

. در اساتی اماوال ذرارا.اتراکبهمحافظت از آن دا.ته با.ند که این درک از جانب کاربران متکی به درک عمال 

در بسترهای خادماتی آنالیان افازایش   شانیهاییدارای اموال و  ذرارکا.ترابهواقع بایستی آذاهی افراد را در مورد  

 داده و مفید بودن آن تفهی  و تشریح .ود.

o   اود مسالولین و مجریاان  ی م پیشنهاد    .ده ادراک با توجه به تأیید نقش نگرانی حری  خصوصی آنالین بر مزیت اجتماعی.

ی حری  خصوصی و امنیت اطالعاات .خصای،  نه ی زم العاتی خود در  ، نسبت به عملکرد اط اجاره و رزرو اقامتگاه   ی ها پلتفرم 

بدهناد.    هاا آن ی کااربران اطمیناان تزم را باه  هاا ی نگران جوانب احتیاط را بطور کامل رعایت کرده و بارای از باین باردن  

تمااعی از ایان  آنالین و تشریح امکان برقراری رواباط ارز.امند اج   .کل به ی مزایای استفاده از خدمات ا.تراکی  ساز .فاف 

بسایار تأثیرذارار با.اد.    تواناد ی م دتیل منطقی برای مشارکت در چنین اقتصاد مشارکتی برای افراد جامعه،   ارائه طریق و 

ی کنترل قوی برای حفی و نگهداری اطالعات .خصی اطمینان حاصل نکنناد،  ها زم ی مکان کاربران از وجود  که ی زمان تا  زیرا 

 سودمندی آن نخواهند بود. قادر به درک مزایا و 

o   مزایاای اجتمااعی حاصاله از چناین    .اود ی م بر قصد مشاارکت توصایه    .ده ادراک با توجه به تأیید نقش مزیت اجتماعی

افراد باا نیازهاا    ۀ ی پا ی جمعی تشریح .ده و بیان .ود که چنین دستگاهی بر  ها رسانه از طریق  ژه ی و به و  وضوح به مشارکتی 

ی کمتر ناملموس را برای همگاان فاراه   ها یی دارا که باعث اتحاد آنان .ده و امکان دسترسی به  ق مشترک بنا .ده  ی و عال 

 . دهد ی م قرار    تحت تأثیر . درک عمیق مزایای اجتماعی استفاده از خدمات مشارکتی، قصد مشارکت کاربران را  سازد ی م 

 گیری نتیجه

حری  خصوصی بر قصد مشاارکت کااربران در بساتر اقتصااد مشاارکتی باا نقاش   یهاینگران  ریتأثبررسی    پژوهشاین  

هاای از خادمات پلتفرم  کنندهاستفادهکاربران  ،  آماری مورد بررسی  ۀجامعمیانجی اعتماد و مزیت نسبی را هدف ذرفت.  

باا   .ادهعیتوز  یهاپرسشانامهصورت ذرفت. اطالعاات حاصال از    دسترس  در  صورتبه  یریذنمونهبودند.    اقامتگاهرزرو  

نگرانای باین  ۀرابطآمده، دستبهطبق مدل نهایی آموس تحلیل .د.   افزارنرممعادتت ساختاری در    یابیمدلاستفاده از  

 و قصاد مشاارکت،  .ادهادراکمزیات اجتمااعی  باین  ۀ  رابطو    حری  خصوصی آنالین و نگرانی حری  خصوصی فیزیکی

نگرانی حری  خصوصی آنالین و اعتمااد، نگرانای حاری  خصوصای فیزیکای و اعتمااد،   و روابط بین  داریمعنمستقی  و  

نگرانی حری  خصوصی آنالین و مزیت اقتصاادی  در نهایتو    .دهادراکنگرانی حری  خصوصی آنالین و مزیت اجتماعی  

بر نگرانی حری   طور مستقی بهین  رانی حری  خصوصی آنالبوده است. بدین معنی که نگ  داریمعنمعکوس و  ،  .دهادراک

از خادمات  کنندهاساتفادهبار قصاد مشاارکت کااربران  طور مساتقی به .دهادراکمزیت اجتماعی و    خصوصی فیزیکی

اما نگرانی حری  خصوصی آنالین و فیزیکای تاأثیر منفای بار میازان ؛ اندبودهتأثیرذرار  اقامتگاهاجاره و رزرو    یهاپلتفرم

نگرانای حاری  خصوصای   نیچناه دا.اته،    اقامتگااهاجاره و رزرو    یهاپلتفرماز خدمات    کنندهاستفادهاعتماد کاربران  

ذکار اسات کاه . .ایان دهدیممعکوس تحت تأثیر قرار  طوربهکاربران را   .دهادراکآنالین، مزیت اجتماعی و اقتصادی  

بار   .دهادراکنگرانی حری  خصوصی آنالین و فیزیکی بر قصد مشارکت، اعتماد بر قصد مشارکت، مزیت اقتصادی  تأثیر  

نباوده   داریمعنا  کااربران  ی.ادهادراکقصد مشارکت و نگرانی حری  خصوصی فیزیکی بر مزیت اجتماعی و اقتصاادی  

 است و فرضیات مربوط به این تأثیرات مورد تأیید قرار نگرفته است.
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 یپژوهش  یشنهادهایپ

باه .ارح ذیال بارای انجاام   هایی پیشانهاد آن،  ی توساعه  ن ی چناه  برای انجام برخی تحقیقات همسو باا ایان موضاوع و 

 : .ود ی م بعدی و پژوهشگران آتی ارائه    های پژوهش 

o   افازایش .اناخت و    منظور باه   .اده یی .ناسا   ی ها .ااخص در ماورد عوامال و    هایی پژوهش   .ود ی م به پژوهشگران توصیه

 و راهکارهای ترویج این رویکرد انجام .ود. مشارکتی  اقتصاد    ی درباره آذاهی  

o   ر حفای حاری   عوامال ماؤثر د   ن ی چناه  و  مشاارکتی  سایر عوامل تأثیرذرار بر قصد مشاارکت در اقتصااد    .ود ی م توصیه

 . .ود   ی بند ت ی اولو مربوط به آن، .ناسایی و    ی ها ی نگران خصوصی و کاهش  

o   ود بررسی و ارزیابی  مشارکتی  راهکارهای تقویت حری  خصوصی در بسترهای آنالین و بستر اقتصاد    .ود ی م پیشنهاد. . 

o   از ایان رو خود را دارد،    ی ها ت ی محدود بسته بوده است که نقاط ضعف و    ی پرسشنامه در این مطالعه    ها داده   ی آور جمع ابزار  

پیشابرد روناد    بارای آتی از ابزارهای دیگر از جمله، مصااحبه، مشااهده و بررسای اساناد    ی ها پژوهش در    .ود ی م پیشنهاد  

 تحقیق استفاده .ود. 

o   در  مشاارکتی  از اناواع خادمات    ی تر ع ی وسای  آمار   ی جامعه حاضر در    ۀ مطالع برای پیگیری معتبرتر نتایج،    .ود ی م پیشنهاد

 متنوعی مورد سنجش قرار ذرفته و قابلیت تعمی  دا.ته با.د.   ی ها نمونه سطح کشور انجام .ود تا 

o   رویکارد اقتصااد    ی ر ی کارذ باه .ش متغیر این تحقیق جداذانه با سایر متغیرهاای مارتبط و تأثیرذارار در    .ود ی م پیشنهاد

 . .ود بررسی و آزمون  مشارکتی  

 پژوهش  یهاتیمحدود

 به .رح زیر مواجه بوده است:   یی ها ت ی محدود ، با  ها پژوهش این پژوهش نیز مانند سایر 

o  کااربران در    ی هاا نگرش و    ها دذاه ی د ممکن است    زیرا این مطالعه بوده است؛   ی ها ت ی محدود عد زمانی انجام تحقیق یکی از ب

 انتظار پایداری نتایج در بلندمدت را دا.ت.   توان ی نم طول زمان تغییر کند، از این رو  

o   طور کامال به که ممکن است این ادراک    سنجد ی م که ادراک فرد از موقعیت را    است   ی سنج نگرش   صورت به ابزار پرسشنامه  

 مورد تفسیر و تغییر قرار بگیرد.   ی ساز ی کم منطبق با واقعیت نبا.د و در فرآیند  

o  مقطعی مورد استفاده در این مطالعه ممکن است برای .ناسایی روابط اساسی میان متغیرها کافی نبا.ند کاه باا   ی ها داده

باه نتاایج    باا حارف محادودیت   تاوان ی م زمانی مختلف    ی ها چارچو  طعی در  مق   ی ها ل ی تحل استفاده از رویکرد طولی و یا  

 متفاوتی دست یافت. 

o   و  مشاارکتی  در موضوع اقتصااد    .ده انجام اساسی این تحقیق تعداد بسیار ک  مطالعات داخلی    ی ها ت ی محدود یکی دیگر از

 مشابه داخل کشور بوده است.   های پژوهش نتایج با   ۀ س ی مقا   نبودن ممکن 

که در ایران فعال هستند خودداری .ده است و فقط به صاورت کلای    اقامتگاه اجاره و رزرو    ی ها پلتفرم از ذکر نام    در نهایت 

 بیان .ده است.   اقامتگاه های اجاره و رزرو  پلتفرم 
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