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Abstract 
Nowadays, home-based businesses are considered as a vital and crucial section 
of economic activities in developed countries. In terms of job creation, and 
innovation in offering products or services, home-based businesses can induce 
extensive diversity and variation to community and economy of a state. 
Furthermore, home-based businesses are an apt starting point for the youth to 
launch an individual business because it is a simple and easy one comparing to 
other types of business. The present study aims to investigate the mediating role 
that characteristics of entrepreneurs' social network play in relation to factors of 
social media which influence entrepreneurship development of home-based 
businesses. In terms of purpose, the present study is applied, and in terms of data 
collection, it is a descriptive correlational one. The statistical population of this 
study includes managers and experts of food industry business and 150 of them 
were selected by simple random sampling. Data collection tools are researcher-
made questionnaires. The results from the measurement model were cited in 
order to evaluate validity and reliability of measurement tools and the 
conclusions confirmed validity and reliability of the questionnaires. Structural 
equation modeling (SEM) was used with Smart PLS software in order to analyze 
the data. According to the obtained results of the research, the effective factors 
of social media influence entrepreneurship development of home-based 
businesses both directly and by mediation of the characteristics of 
entrepreneurs' social network. 
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Extended Abstract 
1. Introduction  
Nowadays, home-based businesses are 
considered as a vital and crucial part of 
economic activities in developed 
countries. In terms of job creation, and 
innovation in offering products or 
services, home-based businesses can 
induce extensive diversity and variation to 
community and economy of a state. 
Furthermore, home-based business is the 
starting point for the youth to launch an 
individual business because it is a simple 
and easy one comparing to other types of 
business. For example, using a computer 
and a phone, one can launch a simple 
business, offer people a variety of services 
and earn money through this job (Alani, 
2009).  

While home-based businesses are 
mostly informal, especially in developing 
countries, and states cannot gain a 
considerable income from such businesses 
(Tape, 2006), research shows that these 
businesses play a significant role in the 
development of entrepreneurship and 
employment. It is often implied that this 
type of business is prevalent in poor and 
less developed countries while the 
statistics indicate that home-based 
businesses make a considerable part of 
labor and self-employment in developed 
countries. Using a field research, the U.S 
Department of Labor announced in 1998 
that 2.8 million or 2% of the American 
households were running a home-based 
business and 4.8 million of such businesses 
belonged to a self-employed person 
(Amirpour Darian, 2005). In this research, 
we are trying to determine the 
characteristics of social media for home-
based business entrepreneurs in terms of 
network density, intensity of relations 
among the members of an entrepreneur's 

network, homogeneity or consistency and 
similarity of members of an entrepreneur's 
social network, size of the network and 
trustiness of an entrepreneur. Finally, we 
try to achieve a model of effective and 
related factors of entrepreneurship.  

2. Background and 
theoretical principle 

In an article, Chua (2018) investigated 
innovation in cultural intersections and 
how multicultural social networks can 
promote the stream of idea and creativity. 
The findings showed that diversity in a 
network gives access to certain forms of 
knowledge and it has a special effect on 
creativity. Park et al. (2017) also reviewed 
the mediating role of social media and 
investigated the influence of social media 
on entrepreneurial opportunity. They 
found that prior knowledge and alertness 
largely influence exploration and creation 
of entrepreneurial opportunities. While 
the mediating effects of social media were 
found to be positively correlated with 
alertness and opportunity creation, they 
were negatively correlated with prior 
knowledge and opportunity exploration. 
K. S. Elm et al. (2016) investigated the 
impact of social media initiatives of 
companies on operational productivity 
and innovation. The results of this 
research confirmed that social media 
initiatives of companies increase 
effectiveness and innovation using a social 
network which is rich in terms of 
information. They also showed that these 
social media initiatives improve 
operational productivity and innovation. 
In their research, Ahmadi et al. (2018) 
identified the entrepreneurial 
opportunities in social science and 
elaborated the factors influencing the 
exploitation of opportunities in Iran. The 
results showed that first, various 
occupational and entrepreneurial 
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opportunities must be identified to create 
a setting for job and employment in social 
science and enhance the cultural capital 
and entrepreneurial mentality of college 
students. Omari and Charsoughi Amin 
(2018) evaluated the role of small home-
based businesses in alleviating poverty 
among rural families in Mehran County. 
Findings showed that there is a positive 
significant relationship between the 
functions of freedom and independence of 
home-based businesses, low cost of 
starting a home-based business, 
proportionality to the physical 
characteristics of people with disabilities, 
proportionality to different classes of 
home-based businesses, no need for 
home-based business licenses and 
reduction of poverty in rural households. 
Imani et al. (2015), in an article on the 
impact of social networks on digital 
entrepreneurship with the mediating role 
of opportunity, found that social networks 
have a positive and significant effect on 
digital entrepreneurship.  

3. Research Methodology  
This descriptive research is applied in 
terms of purpose and uses a descriptive-
correlational survey to collect and analyze 
the data. 

4. Statistical population 
The statistical population of the present 
research consists of managers and experts 
of food industry business. There are 175 
active entrepreneurs in home-based food 
industries.  

Berkeley et al. (1995) presented one of 
the known rules of determining the 
minimum required sample size in Smart 
PlS method. These authors suggested that 
the minimum sample size required to use 
the Smart PlS is equal to the largest 
resulting amount from the following rules:  

1) 10 multiplied by the number of 
indicators of the measurement 
model that has the most indicators 
among the measurement models of 
the main research model.  

2) 10 multiplied by the most 
relationships in the structural part 
of the main research model related 
to a variable (Davari & Rezazadeh, 
2014). 

According to the aforementioned rules, 
the minimum sample size is 150. The 
sampling method was a simple random 
one.  

 

5. Results  
The adjusted coefficient of determination 
for the development of home-based 
entrepreneurship is 0.550. This number 
suggests that more than 55% of changes in 
entrepreneurship development of home-
based businesses is affected by the 
investigated variables in this research and 
the remaining factors which are not 
considered in the model.  

 

6. Discussion  
Due to their effective role in reducing 
unemployment rate, home-based 
businesses are of great importance in 
programs and policies in employment 
development. Home-based businesses 
were heavily included in daily life of people 
of this country in the past. Relying on such 
historical background, we can highlight 
the role of these businesses in national and 
household economy through revival and 
reconstruction of methods and 
procedures regarding such businesses. 
Although lifestyle and many other 
economic, social and cultural aspects of 
people's lives have gone through dramatic 
changes, in line with such changes and 
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transformations, new home-based 
businesses have appeared in different 
forms proportional to technological 
changes which require culture building, 
information providing and introducing. 
Experts and researchers consider a special 
role for home-based businesses in 
national economy. Therefore, 
development of such businesses requires a 
set of supporting policies, promotional 
plans and actions, and information 
providing to create the essential platform 
for their growth and evolvement. In this 
regard, the present research investigated 
the effects of factors of social networks 
influencing entrepreneurship 
development of home-based businesses 
with the mediating role of entrepreneurs' 
social networks. According to the obtained 
results of the research, the factors of 
social networks influence 
entrepreneurship development both 
directly and indirectly through the 
mediation of the characteristics of 
entrepreneurs' social network. These 
findings are consistent with the results 
obtained from Ogden and Baron (2007), 
Ariana et al. (2016), Zali et al. (2012), and 
Mashdaee (2011). Investigating the impact 
of various cultural factors on the stream of 

ideas and creativity in individuals, Chua 
(2018) showed that a diverse cultural 
network leads to a higher possibility of 
achieving new ideas regarding culture 
(and not the other type of new ideas). The 
impact of creativity of network diversity 
depends on the type of tasks. The degree 
of diversity in a cultural network increases 
the creativity in the tasks imposed on 
different sources of cultural knowledge. 
These findings show that diversity in a 
network gives access to certain forms of 
knowledge and specially affects creativity. 
Park et al. (2017) investigated the influence 
of social media on entrepreneurial 
opportunity. Based on social cognitive 
theory, recognition of entrepreneurial 
opportunities can be affected by cognitive, 
environmental and behavioral factors: 
prior knowledge, social media use and 
entrepreneurial alertness. Prior 
knowledge and entrepreneurial alertness 
heavily affect the creation and exploration 
of entrepreneurial opportunities. While 
the mediating effects of social media are 
positively correlated with alertness and 
opportunity creation, they are negatively 
correlated with prior knowledge and 
opportunity exploration.  
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 چکیده
  پیشرفته   کشورهای  اقتصادی  هایفعالیت  ضروری  و  حیاتی  بخشهای  از  خانگی  کارهای  و  کسب  امروزه

  دغدغه و چالش کارها و کسب نوع این برای  بستر بودن فراهم اساس   همین بر. شوندمی محسوب
  میانجی   نقش  بررسی  هدف  با  حاضر  مطالعه.  است  خانگی  کارهای  و  کسب  صاحبان  بسیاری

  توسعه  بر  اجتماعی  هایشبکه  تأثیرگذار  عوامل  ارتباط  در  کارآفرینان  اجتماعی  شبکه  هایویژگی 
  شيوه   نظر  از  كاربردي،  هدف  نظر  از  پژوهش   این.  گرفت  انجام  خانگی  وکارهای  کسب  کارآفرینی

  کارشناسان   و  مدیران  حاضر،  پژوهش  آماری  جامعه.  بود  همبستگي  نوع   از  توصيفي  هاداده  آوريجمع
. شدند  انتخاب  ساده  تصادفی  گيري-نمونه  شيوه  به  نفر  150  که  باشندمی  غذایی  صنایع  کار  و  کسب

  ابزارهای   پایایی  و  روائی  بررسی  جهت.  بود  ساخته  محقق  پرسشنامه  ها،داده   آوري  جمع  ابزار
  ها داده  تحليل  براي.  شد  تأیید  آنها  پایایی   و  روایی  كه   شد  استناد  گیری اندازه  مدل  نتایج  به   گیریاندازه

  عوامل   داد،  نشان  نتایج.  شد  استفاده  Smart PLS  افزار  نرم  كمك  با  ساختاری  معادالت  مدلسازی  از
 اجتماعی  شبکه  هایویژگی   واسطه   با  هم  و  مستقیم  بصورت  هم  اجتماعی  هایشبکه  تأثیرگذار

 هایشبکه  تأثیر  به  توجه  با.  دارند  تأثیر  خانگی  وکارهایکسب  کارآفرینی   توسعه  بر  کارآفرینان
 به   توانمی  اجتماعی  هایشبکه  این  توسعه  شود،می  نتیجه  خانگی،  کارهای  و  کسب  بر  اجتماعی

  مهم   این  برای  الزم  اقدامات  است،  الزم  راستا  همین  در.  شود  منجر  خانگی  کارهای  و   کسب  توسعه
 .گیرد صورت
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 مقدمه 1
های حیاتی و  امروزه کسب و کارهای خانگی از بخش 

فعالیت  پیشرفته  ضروری  کشورهای  اقتصادی  های 
شوند. کسب و کار خانگی از نظر ایجاد  محسوب می 

عرضه   در  نوآوری  خدمات،  شغل،  یا  محصوالت 
توانند موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و  می

جوانان،   برای  همچنین  شوند.  کشور  هر  اقتصاد 
برای   نقطه شروع مناسبی  و کارهای خانگی  کسب 

اندازی  اندازی کسب و کار شخصی است، زیرا راهراه
وکار ساده و آسان  آن در مقایسه با دیگر انواع کسب 

به عنوان و یک  نمونه می   است.  رایانه  با یک  توان 
و   انداخت  راراه  کار ساده  و  یک کسب  تلفن،  خط 
کارهای خدماتی مختلفی را برای مردم عرضه و از این  

 (.  1388راه برای خود درآمد کسب کرد )الوانی،  

کسب  در  اگرچه  ویژه  به  خانگی؛  وکارهای 
کشورهای در حال توسعه اغلب به صورت غیر رسمی  

از   و  دولت آن بوده  نصیب  چندانی  درآمد  ها  ها 
دهد  ها نشان می ( اما تحقیق2006  1شود )تیپل،  نمی 

کسب  نوع  این  در  که  توجهی  قابل  نقش  وکارها 
کنند. اغلب این  ی اشتغال و کارآفرینی ایفا می توسعه

وکار در کشورهای  تصور و جود دارد که این نوع کسب 
لی که آمارها  یافته رواج دارد درحافقیر و کمتر توسعه

می  کار  نشان  نیروی  از  توجهی  قابل  بخش  دهد 
کسب  را  پیشرفته  و  کشورهای  خانگی  وکارهای 

دهد. در  خوداشتغالی در خانه به خود اختصاص می 
دفتر نیروی کار امریکا طی یک تحقیق    1998سال  

درصد خانوارهای    2میلیون یا    2/ 8میدانی اعالم کرد  
کنند که  ا اداره می کار خانگی ر  امریکایی یک کسب و

وکارها به فردی که  میلیون از این کسب   8/4حدود  
داریانی،   )احمدپور  دارد  تعلق  است  اشتغال  خود 

1384 .) 

دربارة اهمیت کسب وکارهای بسیار کوچک، بر  
برآوردها در سال   انگلستان    2017اساس آخرین  در 

از   کسب   96بیش  کسب درصد  را  وکارهای  وکارها 
 

1 Tipple 
2 Rhodes 
3  Dębski 

درصد اشتغال  33دهند و  می بسیار کوچک تشکیل  
اند    22و   کرده  خود  آن  از  را  مالی  گردش  از  درصد 

 2( 2017)رودز  

دهد به لطف  نتایج تحقیقات مختلف نشان می 
وکارهای خانگی  مالکیت، تعهد و کار شخصی، کسب 

به   خدمات  کیفیت  لحاظ  از  را  بیشتری  موفقیت 
 3(2017اند )دبستکی  دست آورده 

و   در خصوص کسب  مهم  آنچه  کوچک  کارهای 
"ایده" تبدیل  این مسیر   است  در  به "عمل" است 

مهم   بسیار  کارآفرینان  ارتباط  و  تعامالت  کیفیت 
می  "شبکه قلمداد  داشتن  مثال  بعنوان  های  شود. 

بسته یکدست و متجانس"، مزیت زیادی برای یک  
های  "شبکه4کارآفرین ایجاد نخواهد کرد لذا داشتن  

دارنده   برای  دار"  به  شکاف  دستیابی  مزیت  آن 
دهد،  امکانات و اطالعات کافی برای توسعه ایده می 

در واقع تاکید بر ظرفیت شبکه کارآفرینان موضوع  
که می  است  و جدیدی  مهم  در کسب  بسیار  تواند 

پیچیدگی   کند.  ایفا  اساسی  نقش  آنها  موفقیت 
کند ها و مشاغل امروزی را مجبور می بازارها، سازمان
ان تولید  از  و  که  مشترک  تولید  سمت  به  فرادی 

پیدا   سوق  نوآوری  و  شبکه  از  بستری  در  همکاری 
(. امروزه به دلیل پیچیده  2017 5کنند )چانگ و کیم،  

شدن فناوری و الگوهای ارتباطی، افراد قادر نیستند  
به تنهایی محصول، فرایند یا خدمتی جدید به بازار  

و سازمان افراد  نتیجه  در  کنند.  چار ارائه  ای جز ه ها 
همکاری و تشریک مساعی با یکدیگر ندارند. یکی از  

سازمان روی  پیش  راهکارهای  برای  مؤثرترین  ها 
همکاری  و  تسهیل  عضویت  سازمانی،  بین  های 

شبکه  در  شبکه  مشارکت  است.  ارتباطی  های 
های  ها اعم از شرکت ای از سازمانارتباطی، مجموعه 

مؤسسه  دولتی،  نهادهای  کوچک،  یا  ی  هابزرگ 
تحقیقاتی و غیره است که برای دستیابی به اهداف  
پردازند. معموالً   به همکاری می  یکدیگر  با  مشترک 

های عضو در یک شبکه ارتباطی،  هر یک از شرکت 

4 The hole structural Networks 
5 Chung & Kim 
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محصول   یک  تولید  در  ارزش  زنجیره  از  بخشی 
گیرند تا بدین وسیله  نوآورانه و پرخطر را به عهده می

از  اشتراکی  به طور  اعضای شبکه  ارزش خلق    همه 
ها و افراد  مند شوند. بدین ترتیب، سازمانشده بهره 

توانند از منابع  های ارتباطی می با عضویت در شبکه
شایستگی  بهره و  یکدیگر  تکمیلی  شوند  های  مند 

ها  ( بین انگیزه 2009  1)رمپر سادا، کوستر و تروشانی،  
شرکت  برای  شده  ایجاد  مزایای  سطح  و  در  های 

راکم، تجانس یا همگنی، تمرکز و باز  شبکه، اندازه، ت
یا بسته بودن به عنوان ابعاد ساختاری شبکه تعریف  

(. هر چه تراکم، تجانس  2009 2شوند )رو و نجاد،  می
بیشتر   شبکه  کارایی  باشد،  کمتر  شبکه  تمرکز  و 

شبکه  همچنین  معموالاست.  باز  کارایی    ًًهای 
(. از نظر )کوک،  2011  3بیشتری دارند )سرس و دیوی،  

مجموعه 1992 شبکه،  شرکت (  از  عضویت  ای  با  ها 
شایستگی  و  برای  محدود  که  است  تکمیلی  های 

فرایند   و  توسعه محصول  که  تحقق هدف مشترک 
همکاری   به  و  کرده  اعتماد  یکدیگر  به  است، 

فیچمن،  می و  ایونتل  برایته،  )سی  (.  1992پردازند 
( در تحقیقات خود به تأثیر  2017  4)دنونی و همکاران،  

شبکه شبکه و  اشاره  ها  برنوآوری  همکاری  های 
او عنوان می می های  کند که فقدان مشخصه نماید. 

در   دانش  گسترش  فرصت  آمد،  کار  سازمان  یک 
دهد و از سمت دیگر، توجه به  سازمان را کاهش می 

آوری در سازمان  های حمایت کننده توسعه نو  شبکه
تعیین   دنبال  به  پژوهشی  طرح  این  در  لذا  است. 

های شبکه کارآفرینان کسب و کارهای خانگی  ویژگی 
اعضای   میان  روابط  و شدت  شبکه  تراکم  لحاظ  به 
شبکه یک فرد کارآفرین، تجانس به معنی یکدستی  
و همانندی اعضای شبکه اجتماعی یک فرد کارآفرین  

اعتمادپذیری فرد کارآفرین  و همینطور اندازه شبکه و  
با   مرتبط  و  موثر  عوامل  از  الگویی  به  تا  هستیم 

 کارآفرینی دست یابیم.  

 
1 Rampersad, Quester & Troshani 
2 Rowe & Nejad 
3 Seabright, Levinthal &  Fichman 
4 Denouny et al 

مبانی نظری و پیشینه  2
 پژوهش

اثر   مختلفی  عوامل  و  کارخانگی  و  کسب  زمینه  در 
تفاوت   ها  فرصت  برداری  بهره  و  کشف  بر  گذار 
دیدگاه وجود دارد.برخی از پژوهشگران بر کارآفرینی  

با ویژگی های مشخص تمرکز کرده  توسط یک   فرد 
عوامل   اهمیت  پژوهشگران  از  دیگر  ای  عده  و  اند 
توجه   مورد  را  ملی  فرهنگ  و  قوانین  نظیر  محیطی 
در    کارآفرینی  که  است  آن  واقعیت  اند.  داده  قرار 
های   شبکه  ظرفیت  با  خانگی  کارهای  و  کسب 

، 6)چوآ (.  2012،  5اجتماعی ارتباط زیادی دارد )ماردوک
کند که تنوع در شبکه، دسترسی به  ( بیان می 2018

آورد و دارای یک  اشکال خاص دانش را به وجود می 
، 7اثر خاص بر روی خالقیت است )پارک و همکاران 

مقاله2017 در  رسانه(.  تاثیر  بررسی   به  های  ای 
دانش   پرداختند.  کارآفرینی  فرصت  بر  اجتماعی 

ادی کشف  پیشین و هوشیاری کارآفرینی به میزان زی
فرصت  خلق  قرار  و  تأثیر  تحت  را  کارآفرینی  های 

تعدیل می اثرات  که  حالی  در  رسانهدهد،   های  گر  
ها  اجتماعی در رابطه بین هوشیاری و خلق فرصت 

کشف   و  پیشین  دانش  با  رایطه  در  ولیکن  مثبت، 
 ها منفی ارزیابی شده است.  فرصت 

(، در پژوهششان به بررسی  2007)8ازگن و بارون 
و  ن خانواده  و  صنعتی  رسمی  غیر  های  شبکه  قش 

دوستان نزدیک در تشخیص فرصت های کارآفرینی  
پرداختند و نتیجه گرفتند که شبکه های اجتماعی در  
قالب دو گروه پیوند های ضعیف و قوی اجتماعی به  
خواهند   کمک  کارآفرینانه  های  فرصت  تشخیص 

ی  کرد.پیوند های قوی که از آن به عنوان دایره داخل 
کارآفرین نیز یاد می شود، شامل دوستان نزدیک و  
خانواده و همچنین همکارانی از محل کار های قبلی  
یا کسب و کار های گذشته می باشد.پیوند های قوی  
با هم   زیادی  تعامل  که  ایجاد می شود  افرادی  بین 

5 Murdock 
6 Choa 
7 Parck et al 
8 Ozgen & Baron 
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داشته و روابط صمیمی بین آن ها وجود دارد.پیوند  
ادی می شود که به  های ضعیف شامل روابط بین افر 

طور منظم و مداوم با یک دیگر تعامل ندارند، بلکه  
به صورت غیر منظم و سطحی با هم در تماس می  
پذیری   دسترسی  قابلیت  قوی  های  پیوند  باشند. 
بیشتر، کیفیت باالتر اطالعات، اعتماد بیشتر افراد به  
هم و انگیزش بیشتر افراد در تسهیم اطالعات است.  

ید به آن توجه کرد این است که هم  نکته ای که با 
پیوند های ضعیف و هم پیوندهای قوی نقش مهمی  
در تشخیص فرصت های کارآفرینانه دارند.سینگ و  
از   که  کارآفرینی  که  هستند  معتقد  همکارانش، 
ترکیب هر دو پیوند استفاده می نمایند، نسبت به  
افرادی که تنها از یک گونه پیوند استفاده می کنند، 

های بیشتری را تشخیص می دهند)عبدی و    فرصت
 (. 1396همکاران،  

فرضیه   راستا  همین  تدوین    2و    1در  این شکل  به 
 شود: می

های اجتماعی بر توسعه  ( عوامل تأثیرگذار شبکه1
کسب  میانجی   کارآفرینی  با  خانگی  گری وکارهای 

تأثیر  ویژگی  کارآفرینان  اجتماعی  شبکه  های 
 داری دارد.  معنی

های اجتماعی بر توسعه تأثیرگذار شبکه  ( عوامل2
کسب  داری  کارآفرینی  معنی  تأثیر  خانگی  وکارهای 

 دارند.  

گوناگونی در شبکه ها باعث می شود یک مشکل  
را از دیدگاه های مختلف بررسی کنید. گوناگونی افراد  
از این جهت که اندازه شبکه و ساختار آن ارتباط دارد  

ن یک قانون می توان  نیز حائز اهمیت است. به عنوا
گفت شبکه های کوچک و بسته متجانس می باشند  
هستند.روند   گوناگون  باز  و  بزرگ  های  شبکه  و 
شناسایی با تمرکز بر محدوه ای که در آن شبکه هاباز  
یا بسته هستند آغاز می شود، همانطور که ارتباط  
زیرا   اند  داده  نشان  شکل  توسط  ارتباطات  بین 

مهم   شبکه،  یک  به  ساختار  است.  آن  اندازه  از  تر 
آنها   تعداد  از  تر  مهم  پیوندها  ترتیب  دیگر  عبارت 

 
1 K. S. Lem 

است. این یک مسئله اساسی در نظریه شبکه ها  
است و یکی از یافته های تحقیقات شبکه است که  
با دالیل بساری ثابت می شود. روش دیگر برای تفکر  
درباره اضافه ها، مقایسه اندازه مطلق و اندازه موثر  

یک  است.   در  دیگران  تعداد  همان  مطلق  اندازه 
بیشتر   شبکه  یک  های  اضافه  هرچه  است  شبکه 
برای مشخص کردن   بود  باشد شما مجبور خواهید 
شبکه  مطلق  اندازه  از  بیشتری  مقدار  موثر،  اندازه 

(  2016،  1کی اس لم و همکاران خویش را تقلیل دهید.  
مقاله رسانهدر  ابتکارهای  تاثیر  بررسی  به  های  ای 

شرکت  بهره اجتماعی  بر  نوآوری  ها  و  عملیاتی  وری 
ابتکارات   که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  پرداختند. 

شرکت رسانه اجتماعی  شبکه  های  یک  طریق  از  ها 
و   کارآیی  افزایش  باعث  اطالعات،  از  غنی  اجتماعی 

می  می نوآوری  نشان  همچنین  این  شود.  که  دهد 
رسانه بهره ابتکارات  اجتماعی  عملیهای  و  وری  اتی 

می  بهبود  را  همکاران،  نوآوری  و  )احمدی  بخشد. 
مقاله 1397 در  فرصت (  شناسایی  به  های  ای 

جامعه  تبیین  و  اجتماعی  علوم  در  کارآفرینانه 
ها در  برداری از فرصت شناختی عوامل مؤثر بر بهره 

آمده چنین است که  دست ایران پرداختند. نتیجۀ به 
در علوم اجتماعی    های کار و اشتغال برای ایجاد زمینه

فرصت  ابتدا  کارآفرینی  باید  و  کار  مختلف  های 
روحیۀ  و  فرهنگی  سرمایۀ  سپس  شوند؛  شناسایی 

بر این اساس  کارآفرینی دانشجویان ارتقا داده شود. 
 تدوین شد.  4و  3های  فرضیه

شبکه 3 تأثیرگذار  عوامل  بر  (  اجتماعی  های 
تأثیر  ویژگی  کارآفرینان  اجتماعی  شبکه  های 
 داری دارند.  معنی

ویژگی 4 بر  (  کارآفرینان  اجتماعی  شبکه  های 
کسب  کارآفرینی  تأثیر  توسعه  خانگی  وکارهای 

 داری دارند.  معنی
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 فرضیات پژوهش 3
شبکه (1 گذار  تأثیر  بر  عوامل  اجتماعی  های 

کارآفرینی کسب  با  توسعه  وکارهای خانگی 
اجتماعی  ویژگی   گریمیانجی  شبکه  های 

 داری دارد.  کارآفرینان تأثیر معنی 

شبکه  (2 تأثیرگذار  بر  عوامل  اجتماعی  های 
کسب  کارآفرینی  خانگی  توسعه  وکارهای 

 تأثیر معنی داری دارند.  

شبکه  (3 تأثیرگذار  بر  عوامل  اجتماعی  های 
های شبکه اجتماعی کارآفرینان تأثیر ویژگی 
 داری دارند.  معنی

بر  ویژگی  (4 کارآفرینان  اجتماعی  شبکه  های 
کسب  کارآفرینی  خانگی  توسعه  وکارهای 

 داری دارند.  تأثیر معنی

 

 روش تحقیق 4
 این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی

بدلیل  می آنچه  باشد  تا  دارد  تالش  محقق  اینکه 
گزارش   ذهنی  استنتاج  هرگونه  از  دور  به  را  هست 
کاربردی   تحقیقی  حاضر  تحقیق  همچنین  دهد. 
است؛ هدف تحقیق کاربردی بهبود محصول یا فرایند  

های مسایل  یعنی آزمودن مفاهیم نظری در موقعیت 
(. هدف تحقیق حاضر نیز  1390واقعی است )خاکی، 

کتوسعه دانش  زمینهی  در  نقش  اربردی  بررسی  ی 
ویژگی  در  میانجی  کارآفرینان  اجتماعی  شبکه  های 

شبکه گذار  تأثیر  عوامل  بر  ارتباط  اجتماعی  های 
 باشد.  وکارهای خانگی می توسعه کارآفرینی کسب 

 

 
برخی از رشته هاي شغلی مشاغل خانگی که تحت عنوان رشته    1

ستاره دار شناخته شده اند داراي ضوابط و شرایط خاصی  هاي  
بررسی   مورد  است  الزم  فعالیت  نوع  براساس  و  باشند  می 
مجوز  گیرند.  قرار  اجرایی  هاي  دستگاه  تخصصی  و  کارشناسی 
با  اینگونه فعالیت ها حسب مورد در رشته محصوالت غذایی 

 جامعه آماری 5
جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران و کارشناسان  
تهران  شهر  )تبدیلی(  غذایی  صنایع  کار  و    کسب 

در  1باشند که تعداد کارآفرینان فعال  و ستاره دارمی
 باشد.  نفر می  175عرصه صنایع غذایی خانگی  

اینکه روش تجزیه و تحلیل انتخابی  با توجه به  
معادالت   شیوه  به  پژوهش،  این  فرضیات  برای 
ساختاری است. یک رویکرد بر اساس واریانس بوده  

نرم کمک  به  مانند  که  قابل    Smart Plsافزارهایی 
انجام است، در این رویکرد قاعده سرانگشتی برای  
 تعیین حجم نمونه وجود دارد که به شرح زیر است: 

از قواعد شناخته شده برای تعیین حداقل   یکی 
روش   در  الزم  و    smart plsنمونه  )بارکالی  توسط 

(. ارائه شده است. این نویسندگان  1995  2همکاران،  
می  حداقل  اظهار  که  برای  دارند  الزم  نمونه  حجم 

برابر است با بزرگترین    Smart Plsاستفاده از روش  
 مقدار حاصل از دو قاعده زیر :

های مدل اندازه ضرب در تعداد شاخص   10 (1
گیری که دارای بیشترین شاخص در میان  

اندازه  پژوهش  مدلهای  اصلی  مدل  گیری 
 است.  

در    10 (2 موجود  روابط  بیشترین  در  ضرب 
اصلی پژوهش که به  بخش ساختاری مدل  

می  مربوط  متغیر  و  یک  )داوری  شوند 
 (. 1393رضازاده، 

  150با توجه به دو قاعده باال، حداقل حجم نمونه  
گیری به صورت تصادفی ساده  می باشد. روش نمونه 

 بود.  

 

رشته   در  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تائید 
یدات دام و شیالت با تائید سازمان دامپزشکی و در رشته هاي  تول

و ارشاد اسالمی صادر   تائید وزارت فرهنگ  فرهنگی و هنري با 
 .می گردد

2 Barkelay et al 
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 هاابزار گردآوری داده 6
ساخته   محقق  پرسشنامه  از  حاضر  پژوهش  در 

پاسخ  نظرات  بصور استفاده شد.  ت طیف  دهندگان 
گزینه لیکرت جمع پنج  این  ای  در  است.  آوری شده 

شود با استفاده  دهندگان خواسته میشیوه، از پاسخ 

پاسخ  از  استاندارد  ای  مجموعه  یا  از  موافقت  ها، 
یا اهمیت داده شده  مخالفت خود را با یک قضیه  

 یک عامل بیان دارند.  به

 های تحقیقتحلیل داده 7

 

 پذیر نتایج مقادیر بارهای عاملی متغیرهای مشاهده   1  جدول 

 مرتبه دوم مرتبه اول   

بار  هاگویه ابعاد  متغیر 
 عاملی 

 t Pآماره 
Values 

بار 
 عاملی 

 t Pآماره 
Values 

عوامل موثر بر اندازه  عوامل تاثیرگذار
 موثر شبکه 

Q1 0 .741 21  .
257 

0 .000 0 .826 38  .
863 

0 .000 

Q2 0 .645 16 .120 0 .000 
Q3 0 .669 15 .

306 
0 .000 

Q4 0 .814 39  .
269 

0 .000 

Q5 0 .784 29  .
538 

0 .000 

عوامل موثر بر تجانس  
 شبکه

Q6 0 .850 43  .
593 

0 .000 0 .943 94  .
102 

0 .000 

Q7 0 .906 84  .
731 

0 .000 

Q8 0 .912 75  .
402 

0 .000 

Q9 0 .863 49  .
269 

0 .000 

عوامل موثر بر تمرکز  
 شبکه

Q10 0 .926 107  .
971 

0 .000 0 .890 76  .
515 

0 .000 

Q11 0 .928 107  .
953 

0 .000 

عوامل موثر بر  
 اعتمادپذیری شبکه

Q12 0 .859 56 .
404 

0 .000 0 .955 189 .
041 

0 .000 

Q13 0 .900 80  .
146 

0 .000 

Q14 0 .868 51 .
913 

0 .000 

Q15 0 .904 81  .
604 

0 .000 

Q16 0 .854 49  .
266 

0 .000 

Q17 0 .881 60  .
280 

0 .000 
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های شبکه اجتماعی ویژگی 
 کارافرینان 

. Q18 0 .912 95 اندازه موثر شبکه 
359 

0 .000 0 .865 60  .
787 

0 .000 

Q19 0 .900 73  .
804 

0 .000 

Q20 0 .825 32  .
926 

0 .000 

.  Q21 0 .748 24 تجانس شبکه
835 

0 .000 0 .948 167  .
682 

0 .000 

Q22 0 .835 47  .
257 

0 .000 

Q23 0 .849 50 .
781 

0 .000 

Q24 0 .798 31 .
406 

0 .000 

Q25 0 .823 39  .
455 

0 .000 

Q26 0 .847 42  .
041 

0 .000 

. Q27 0 .909 109 تمرکز شبکه
497 

0 .000 0 .928 133  .
368 

0 .000 

Q28 0 .922 98  .
434 

0 .000 

Q29 0 .767 25  .
578 

0 .000 

 
 

 اعتمادپذیری شبکه

Q30 0 .794 32  .
825 

0 .000 0 .842 38  .
737 

0 .000 

Q31 0 .808 41  .
688 

0 .000 

Q32 0 .759 30  .
302 

0 .000 

Q33 0 .654 16 .141 0 .000 
Q34 0 .560 10 .156 0 .000 
Q35 0 .816 39  .

717 
0 .000 

Q36 0 .749 22  .
640 

0 .000 

توسعه کارآفرینی  
 وکارهای خانگیکسب

.  Q37 0 .608 12 عوامل ساختاری 
230 

0 .000 0 .767 18 .115 0 .000 

Q38 0 .714 18  .
608 

0 .000 

Q39 0 .790 22  .
881 

0 .000 

Q40 0 .786 20 .106 0 .000 
Q41 0 .688 11 .

477 
0 .000 
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Q42 0 .632 9 .206 0 .000 

Q43 0 .669 12  .
953 

0 .000 

.  Q44 0 .763 26 ای عوامل زمینه
905 

0 .000 0 .888 48  .
585 

0 .000 

Q45 0 .654 16 .
895 

0 .000 

Q46 0 .710 20  .
306 

0 .000 

Q47 0 .782 32  .
982 

0 .000 

Q48 0 .752 23  .
745 

0 .000 

.  Q49 0 .796 34 عوامل رفتاری 
219 

0 .000 0 .613 13 .
273 

0 .000 

Q50 0 .881 66  .
018 

0 .000 

Q51 0 .888 70  .
065 

0 .000 

Q52 0 .849 44  .
245 

0 .000 

Q53 0 .842 49  .
401 

0 .000 

Q54 0 .865 46  .
810 

0 .000 

Q55 0 .869 61 .421 0 .000 
Q56 0 .857 55 .

879 
0 .000 

 

دهد، مقادیر بار  نشان می   1همانطور که نتایج جدول  
از  عاملی تمام گویه  بنابراین    4.  0ها بیشتر  و  است 

اندازه بار  مدل  مقادیر  و  است  همگن  مدلی  گیری، 
 عاملی، مقادیر قابل قبولی هستند. 

  1در جدول    tنتایج بررسی معناداری مقادیر آماره  
ها بیشتر  گویه برای همه   t نشان داد که مقادیر آماره

گزارش شد. این بدان معناست که ارتباط    58.  2از  
ها با متغیر مکنون مربوط به خود در سطح  بین گویه
 شود.  درصد پذیرفته می  99اطمینان 

نتایج  شود،  مالحظه می  2همانطور که در جدول  
متغیرهای   شده  استخراج  واریانس  مقادیر  بررسی 

ها مقادیری  پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیر 
به خود اختصاص دادند. بر این اساس    5. 0بیش از 

گیری با  توان گفت: روایی همگرای ابزارهای اندازهمی
استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده،  

 تأیید شد.  
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 الرکر   – آزمون فورنل    2  جدول 

 

شبکه 
اعتمادپذیری 

 

شبکه 
اندازه موثر 

 

شبکه 
س 

تجان
 

شبکه
تمرکز 

عوامل رفتاری 
 

عوامل زمینه
ای

ساختاری  
عوامل 

عوامل موثر بر   
شبکه 

اعتمادپذیری 
عوامل موثر بر اندازه   

شبکه 
 

س  
عوامل موثر بر تجان

شبکه 
 

عوامل موثر بر تمرکز  
شبکه 

 

اعتمادپذیر 
شبکه

ی 
 

0 .
739

 

          

اندازه موثر  
شبکه 

 

0 .
577

 

0 .
880

 

         

س  
تجان

شبکه 
 

0 .
680

 

0 .
820

 

0 .
817

 

        

شبکه
تمرکز 

 

0 .
717

 

0 .
775

 

0 .
871

 

0 .
869

 

       

عوامل  
رفتاری

 

0 .
608

 

0 .
839

 

0 .
851

 

0 .
818

 

0 .
856

 

      

عوامل  
زمینه

ای
 

0 .
594

 

0 .
702

 

0 .
718

 

0 .
633

 

0 .
719

 

0 .
734

 

     

عوامل  
ساختاری 

 

0 .
565

 

0 .
196

 

0 .
280

 

0 .
303

 

0 .
171

 

0 .
395

 

0 .
769

 

    

عوامل موثر بر  
اعتمادپذیری  

شبکه 
 

0 .
624

 

0 .
867

 

0 .
866

 

0 .
840

 

0 .
924

 

0 .
674

 

0 .
191

 

0 .
878

 

   

عوامل موثر  
بر اندازه  

شبکه 
 

0 .
585

 

0 .
711

 

0 .
725

 

0 .
639

 

0 .
729

 

0 .
997

 

0 .
383

 

0 .
684

 

0 .
733

 

  

عوامل موثر  
بر 

س  
تجان

شبکه 
 

0 .
593

 

0 .
796

 

0 .
808

 

0 .
773

 

0 .
968

 

0 .
729

 

0 .
168

 

0 .
854

 

0 .
738

 

0 .
883

 

 

عوامل موثر  
بر تمرکز  

شبکه 
 

0 .
548

 

0 .
767

 

0 .
773

 

0 .
751

 

0 .
920

 

0 .
610

 

0 .
150

 

0 .
851

 

0 .
620

 

0 .
824

 

0 .
927

 

 

، جذر  3بر این اساس نتایج بدست آمده از جدول  
از   بیشتر  پنهان،  متغیر  هر  استخراج شده  میانگین 
متغیرهای   با  پنهان  متغیر  آن  همبستگی  حداکثر 
مدل  واگرا  روایی  اساس  این  بر  است.  دیگر  پنهان 

فورنل آزمون  از  استفاده  با  گیری  هم    - اندازه  الرکر 
 تأیید شد.  
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 1ساختاریهای آزمون مدل 8
مدل  آزمون  برای  اصلی  معیار  ساختاری  چند  های 

وجود دارد. در ادامه به بررسی آنها پرداخته خواهد  
 شد. 

 

 
 نمودار ضرایب مسیر   1  نمودار 

 

ضریب تعیین تعدیل شده توسعه کارآفرینی کسب  
خانگی   کارهای  بیان    550.  0و  عدد  این  که  است 

از  می بیش  که  توسعه    55کند  تغییرات  از  درصد 
تأثیر   تحت  خانگی  کارهای  و  کسب  کارآفرینی 
و   است  پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  متغیرهای 
گرفته   درنظر  مدل  در  که  هستند  عواملی  مابقی 

 نشده است.   

مقدار   چنانچه  )بتا(:  مسیر  ضرایب  معناداری 
مورد   سطح  در  آماره  حداقل  باالی  آمده  بدست 
یا   رابطه  آن  باشد،  شده  گرفته  نظر  در  اطمینان 

درصد،   90شود. در سطح معناداری  فرضیه تایید می 
درصد این مقدار به ترتیب با حداقل    99درصد و    95

 د.  شومقایسه می   58. 2و   t 1 .64  ،1 .96آماره 

 

 
1 Structural Model 
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 معناداری ضرایب مسیر   2  نمودار 

 

دهد.  مسیر را نشان می   معناداری ضرایب   2نمودار  
نتایج بدست آمده از  این نمودار در نتایج فرضیات  

 تشریح شده است.  

 

 شاخص برازش کلی مدل   3  جدول 

 مقدار برازش  
 0 .042 (SRMRریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده )

 

  08. 0مقدار مطلوب برای این شاخص حداکثر 
است. نتایج بدست آمده از این شاخص نشان داد  

گزارش شد که مقداری   042.  0که مقدار آن برابر با 

مطلوب است و بنابراین برازش مناسب مدل کلی  
 شود. تأیید می 
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 ها خالصه نتایج فرضیه   4  جدول 

 نتیجه  t P Values VAFآماره  ضریب مسیر  فرضیات 

1 

 < توسعه کارآفرینی-< ویژگیهای شبکه اجتماعی -عوامل تأثیرگذار 
 تأیید 622. 0    کسب و کارهای خانگی

 269. 0 اثر مستقیم 
2  .

238 0 .026   

 443. 0 اثر غیر مستقیم 
4  .

332 0 .000   

 712. 0 اثر کل
17  .

678 0 .000   

 269. 0 کسب و کارهای خانگی < توسعه کارآفرینی-عوامل تأثیرگذار  2
2  .

 تأیید  026. 0 238

 900. 0 < ویژگیهای شبکه اجتماعی -عوامل تأثیرگذار  3
78  .

 تأیید  000. 0 828

4 
< توسعه کارآفرینی_کسب و کارهای -ویژگیهای شبکه اجتماعی 

 خانگی 
0 .492 

4  .
351 

 تأیید  000. 0

 

 بحث در نتایج 9
کسب و کارهای خانگی به دلیل نقش موثری که در  

های  ها و سیاست کاهش نرخ بیکاری دارد، در برنامه
توسعه اشتغال از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار  

باشد. در گذشته کسب و کارهای خانگی با زندگی  می
بود. با تکیه بر این    روزمره مردم کشور عجین شده

می  تاریخی  زنده  پیشینه  باز  و  احیا  طریق  از  توان 
شیوه  و  ها  روش  نوع  سازی  این  به  پرداختن  های 

مشاغل، نقش آن را در اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار  
از   بارزتر نمود. هر چند که شیوه زندگی و بسیاری 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم نسبت  جنبه
تغییرات چشمگیری داشته است. لکن به  به گذشته  

موازات این تغییرات و تحوالت، مشاغل خانگی جدید  
نیز در اشکال و صور مختلف و متناسب با تغییرات  
سازی،   فرهنگ  نیازمند  که  کرده  ظهور  تکنولوژیک 
اطالع رسانی و معرفی آنها می باشد. صاحب نظران  
در   خانگی  مشاغل  برای  ای  ویژه  نقش  محققان  و 

نوع  اق این  توسعه  لذا  هستند،   قائل  ملی  تصاد 
سیاست از  ای  مجموعه  به  حمایتی،  مشاغل  های 

ها و اقدامات ترویجی و اطالع رسانی نیاز دارد  برنامه
تا از این طریق بستر الزم برای رشد و بالندگی آنها  

ایجاد شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف  
های اجتماعی بر  عوامل تأثیرگذار شبکهبررسی تأثیر  

کسب  کارآفرینی  نقش  توسعه  با  خانگی  وکارهای 
های شبکه اجتماعی کارآفرینان انجام  ویژگی   میانجی

شد. بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش، عوامل  
های اجتماعی هم بصورت مستقیم و  تأثیرگذار شبکه

های شبکه اجتماعی کارآفرینان  هم با واسطه ویژگی 
کارآفرینی توسعه  تأثیر کسب   بر  خانگی  وکارهای 

(،  2007دارند. این یافته با نتایج تحقیق )ازگن و بارون  
( و  1391(؛ )زالی و همکاران 1395) آریانی و همکاران  

نیز    2018( همخوانی دارد. چوآ در سال  1390)مشدئی 
های متنوع فرهنگی بر جریان  در بررسی تأثیر شبکه

دادند کهایده  افراد نشان  یک شبکه    ها و خالقیت 
به   دستیابی  احتمال  افزایش  باعث  فرهنگی  متنوع 

انواع دیگر  ایده  نه  )و  های جدید مربوط به فرهنگ 
می ایده  شبکه  ارتباطات  از  جدید(  اثر  های  شود. 

دارد.   بستگی  وظایف  نوع  به  شبکه  تنوع  خالقیت 
روی   بر  را  خالقیت  فرهنگی،  شبکه  تنوع  درجه 

دان  مختلف  منابع  روی  بر  که  فرهنگی   وظایفی  ش 
یافته ایجاد می  این  افزایش می دهد.  ها نشان  کند، 

اشکال   به  دسترسی  شبکه،  در  تنوع  که  دهد  می 
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اثر   یک  دارای  و  آورد  می  وجود  به  را  دانش  خاص 
(  2017خاص بر روی خالقیت است.) پارک و همکاران 

های اجتماعی بر  ای به بررسی  تاثیر رسانهدر مقاله 
پرداختند کارآفرینی  نظریه  فرصت  اساس  بر   .

اجتماعی، تشخیص فرصت  کارآفرینی  شناختی  های 
رفتاری   و  محیطی  شناختی،  عوامل  با  توان  می  را 
از   استفاده  پیشین،   دانش  داد:  قرار  تاثیر  تحت 

دانش  رسانه کارآفرینی.  هشیاری  و  اجتماعی  های 
پیشین و هوشیاری کارآفرینی به میزان زیادی کشف  

را تحت تأثیر قرار می    های کارآفرینی و خلق فرصت 
رسانه  گر   تعدیل  اثرات  که  حالی  در  های  دهد،  

ها  اجتماعی در رابطه بین هوشیاری و خلق فرصت 
با دانش پیشین و کشف   رایطه  ولیکن در  مثبت،  

این موضوع از  ها منفی ارزیابی شده است.  فرصت 
دید محققان داخلی نیز دور نمانده و تحقیقات در  

وپا بودن آن، قابل توجه است. در  این زمینه علیرغم ن
( اخیر،  تحقیقات سالهای  از  و همکاران  یکی  ایمانی 

شبکه1397 تأثیر  کارآفرینی  (  بر  اجتماعی  های 
دیجیتالی با نقش میانجی تشخیص فرصت را مورد  
که   داد  نشان  پژوهش  نتایج  دادند.  قرار  مطالعه 

تأثیر  شبکه دیجیتالی  کارآفرینی  بر  اجتماعی  های 
و   شبکهمثبت  تاثیر  مورد  در  دارد.  های  معناداری 

های پژوهش  اجتماعی بر تشخیص فرصت نیز یافته
شبکه  ابعاد  بین  از  که  داد  اجتماعی،  نشان  های 

تأثیر   شدت  ضریب  )با  اجتماعی  روابط  محتوای 
( بیشترین تأثیر را بر تشخیص فرصت داشته  0/ 339

( معتقدند که  1390نائیجی و عباسعلی زاده  است. )
 كارآفريني هاي  ي  دشوار و هاضرورت  وجود دليل به

كارآفرينان متنوع هاي محيط در  بايد فرهنگي، 

 درست درك در به آنها  تا باشند داشته هايي  توانايي 

رفتاري پيچيدگي شناختي،   ديگران ارزشي و هاي 

غيرانتفاعي   سازمانهاي در  ويژه به امر كند.  اين كمك
 بقا ولتي، برايد  بخش به نداشتن اتكا دليل به كه

 متكي حاميان خود و كاركنان هاي توانمندي به بيشتر

 و حفظ براي خالقانه اي سازوكارهاي  بايد و هستند
 بيايند، اهميت پويا هايدر محيط  خود بقاي تداوم

( نیز در بررسی  1396دارد. ) فتوحی  رضائی نسب  
شبکه ساختارِ  ویژگی تأثیر  بر  اجتماعی  های  های 

تکمیلی   تحصیالت  دانشجویان  درمیان  کارآفرینانه 
های  معتقدند ساختار شبکۀ اجتماعی بر همة ویژگی 

ها باید  کارآفرینانه دارای تأثیر معنادار است. در انت 
کرد   ماضافه  فضاهای  گسترش  با گسترش  و  جازی 

بازاریابی،   صاحبنظران  از  بسیاری  اینترنتی  کاربران 
برای   فرصتی  عنوان  به  را  مجازی  اجتماعات 

شرکت  خدمات  و  محصول  معرفی  شناساندن  ها 
 اند.  کرده 

 پیشنهادات کاربردی 
شود  پیشنهاد می 2و    1بر اساس نتایج آزمون فرضیه  

شبکه توسعه  برای  الزم  اجتماعی  های  زیرساختهای 
شبکه  این  از  استفاده  که  نحوی  به  شود،  ها  فراهم 

تسهیل   خانگی  کارهای  و  کسب  صاحبان  برای 
حوزه   مسائل  مهمترین  از  امنیت  گردد.مقوله 

می شبکه محسوب  اجتماعی  است،  های  الزم  شود، 
بسترسازی الزم در این خصوص از سوی صاحبان امر  

رچه  شود، امکان استفاده هصورت گیرد. پیشنهاد می 
شبکه  از  جامعه بیشتر  عموم  برای  اجتماعی  های 

شبکه  توسعه  شود؛  کاهش  فراهم  مخابراتی،  های 
های استفاده از اینترنت از جمله این راهکارها  هزینه

 هست. 

فرضیه   نتایج  اساس  می   4و   3بر  شود  پیشنهاد 
یادگیری   با  خانگی  کارهای  و  کسب  صاحبان 

شیوه مهارت کامل  بازاریابهای  نوین  در  های  ی 
های اجتماعی، همچون ایجاد تبلیغات دهان به  رسانه

اشتراک  به  را  کاربران  الکترونیکی،  در  دهان  گذاری 
بین   در  را  خود  محصوالت  برند  خدمات،  زمینة 

امر  شبکه این  چراکه  کنند؛  تشویق  اجتماعی  های 
ای روی عقاید و تصمیم خرید افراد و در  تأثیر گسترده 

ف  این  به  آنها  پاسخ  دارد.نتیجه  همچنین   عالیتها 
پیشنهاد می شود کسب و کارهای خانگی به منظور  

شبکه از  اثربخش  و  کارا  و  استفادة  اجتماعی  های 
شبکه مطلوب،  نتایج  به  را  رسیدن  اجتماعی  های 

بازاریابی  رسانه آمیختة  از  مهمی  بخش  و  نوین  ای 
برای   مدیران  به  امر  این  دهند.  قرار  نظر  مد  خود 

کند و روند  ن کمک بیشتری می رسیدن به اهدافشا
 بخشد. رسیدن به اهداف را تسریع می 
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