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extract the findings. By using the meta-synthesis method, the three 
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Indicator of 0.693 and may be used as a roadmap for the keen policymakers 
and investors in this field.  
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کرده  دایچنان نمود پ کوچک و متوساا  یوکارهاکساابدر  یاجتماع یهارسااانه تیاهم
 یهاروز و شااهکه یهایار به توجه آن در اسااتداده از فناوروککساابزوال  ایاساات که گاه، بقا 

به دنهال آن  زین حاضااار پژوهشدارد.  یها بساااتگو فروش آن یابیآن در بازار ریثأو ت یاجتماع
حوزه در  نیا یعمل و یبه بسااا  دانش نجر یخانگ یوکارهاکساااب گاهیاسااات تا از منجر جا
نجر هدف  روش پژوهش از بپردازد. یاجتماع یهاو به طور اخص، رساااانه یاساااتداده از فناور

 416. با اسااتداده از روش فراترکیب، فراترکیب اساات-کاربردی و از منجر پژوهشاای، اساانادی
های علمی وب آف سااااینس و هاز پایگا 2021تا  2006های مقاله و پژوهش مرته  در ساااال

شده سکوپوس فراخوانی  ستخراج یافتهمقاله نهایی م 34ربالگری، غاند که پس از ا ها قرار هنای ا
های تعاملی الزم و مهمترین گیریجهتهای اصلی، گرفت. در روش فراترکیب سه سازه محی 

اپای مدهوم شااناسااایی شااد. نتایس بر اساااس نجر متخصااصااان با شاااخص ک 11ذیندعان به همراه 
ای هی برتوانااد بااه عنوان نقشااااه رامیمورد تاااییااد قرار گرفاات. نتااایس این پژوهش  693/0

 ه تلقی گردد.گذاران عالقمند در این حوزسرمایهگذاران و سیاست
 

 یها¬رسانه یریکارگبهارائه چارچوب  .(1401)علی و مبینی دهکردی،  علیزین ساز،  ؛صفآ ،یکریم ؛حسین ،خنیفراستناد: 

 457-441 ،(3)15، نیفریتوسعه کارآ، بیاستفاده از روش فراترک اب یخانگ یوکارهاکسبدر  یاجتماع
 ناشر: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
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 مقدمه
سب شکل 1وکارهای خانگیک شرکت یاغلب به عنوان  س  ) یهااز  ( SMEکوچک و متو

 یدر اقتصااادها وکارها راکسااباز  یمیاز ن شیبو  (Clark & Douglas, 2014)نام برده شااده 
ت اساا سااتهیشااا آنگونه کهتوجه محققان را  ،بودن ینامرئ لیدهند اما به دلمی لیتشااک شاارفتهیپ

 هایدر سااال وکارهای خانگیکسااب تیمحهوب. (Reuschke & Mason, 2020) اندجلب نکرده
 50 هاًیدهه گذشااته، تقر کی یط .(Saleh, 2020) اساات افتهی شیافزا یریبه طور چشاامگ ریاخ

صد از کل  سبدر ستقر بوده وکارهاک سهمدر خانه م سهتاً ثابت  نیکه در ا یاند،  مدت زمان ن
 یایو مزا یبهره ور با ایجاد نترنتیو ا انهیاسااتداده از رااز طرفی  .(Lahm Jr, 2020) مانده اساات
 & Burgess) بزند وکار خانگی را دورکسااابمنابع  تیتواند محدودمی، به بازار یدساااترسااا

Paguio, 2016). نهوده  زیادکنند، می یبررسااا یرا بطور کل وکار خانگیکساااب که یمطالعات 
(Burgess et al., 2007; Burgess & Paguio, 2016; Jain & Courvisanos, 2013; Vorley & 

Rodgers, 2014) و  یاجتماع یهارسااانه کارگیریبه نیدر ارتهاط ب اندکی های علمیپژوهش و
سبعملکرد  س ک ست وکارهای کوچک و متو  ;Clark & Douglas, 2011) صورت گرفته ا

Qalati et al., 2021)چه پژوهش نه. اگر  کارگیری رسااااا نه ب ماعی در هایی در زمی های اجت
و اسااتداده از  کارگیریبه، از جمله هاحوزهاز  یاریبساا هنوز وکارهای خرد وجود دارد،کسااب

شده وکارهای کوچک و متوس  کاوشکسب نهیدر زم رسانه اجتماعی  ,Chatterjee & Kar) ن

 وکارهای خانگی وجود ندارد.کسااابو چارچوب جامعی در این زمینه در خصاااو   (2020

سی چاچوب  صلی پژوهش، برر سش ا سانهبهپر سبهای اجتماعی در کارگیری ر وکارهای ک
خانگی اسااات که برای دساااتیابی به آن، پژوهش با بحر درباره مداهیم رساااانه اجتماعی و 

آن با اسااتداده از روش فراترکیب و مرور ادبیات، شااود و پس از میوکار خانگی آغاز کسااب
ها و عناصااار چارچوب ها مؤلدهکدهای مشاااابه از مجموعه مقاالت منتخب گردآوری و از آن

 شود.میاولیه ارائه 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 رسانه اجتماعی

                                                           
1 home-based business (HBB) 
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سانهاز  یواحد فیتعر چیه  همگان ورد قهولم یوجود ندارد که به طور کل یاجتماع یهار

دین صااورت ب یاجتماع یها، رسااانه(2011و همکاران ) تزمنی. به گدته ک(Saleh, 2020)باشااد 

که  یملتعا اریبس یبسترها جادیا یبر وب برا یتلدن همراه و مهتن یهایفناور»شوند: میتعریف 

کنند، می جادیگذارند، امیبه اشتراک  اشده توس  کاربر ر دیتول یو جوامع محتوا افراددر آن 

 (2013) وساافی (. هوانگ و بن241)   «کنندمیاصااال   یا آن را و کردهبحر در مورد آن 

 فیتعر 2.0در وب  نترنتیبر ا یساااخته شااده مهتن یهارا به عنوان برنامه یاجتماع یهارسااانه

کمک به کاربران  یبرا برشااده توساا  کار دیتول یواو محت یتعامالت اجتماع»کنند که از می

صم شت «نیمحصوالت و خدمات در بازارها و جوامع آنال دیو خر یریگ میدر ت  کنندمی یهانیپ

 ,Statista) وجود دارد که بر اساس تعداد کاربران یرسانه اجتماع 75از  شیب امروزه. (287)  

،  Facebook  ،YouTube  ،WhatsApp  ،Messenger  ،WeChatهاااآن نیترمحهوب (2021

Instagram  ،Tik Tok  وTencent QQ   یابزارها یاجتماع یهارسااانه. شااوندمیدر نجر گرفته 

از نجر  یسنت یبا ابزارها سهیدهند که در مقامیمشاغل قرار  اریرا در اخت یدر زمان واقع یارتهاط

  .(Kaplan & Haenlein, 2010) دارند یباالتر یی، اما کاراترکم مقدار نهیهز

 وکار خانگیکسب

شورهای در امروزه سعه، حال در ک سب تو س  و کوچک وکارهایک ستون  عنوان به متو

صاد هر فقرات شتغال در توجهی قابل نقش هاآن زیرا شوندمی شناخته اقت صادی و ا شد اقت  و ر

یت و نوآوری تحرک کاران،  خالق ند )محمدکاظمی و هم یاری از 1400دار (. همچنین بسااا

لعااات نی بااه مطااا ی فر تهاااط و کااارآ یی بااا آن ار قرزدا کیااد دارنااد  ف  ,.Moradi et al)تااا

( SMEکوچک و متوس  ) یهااز شرکت یاغلب به عنوان شکل وکارهای خانگیکسب.(2020

دارد،  ایوکار خانگی قدمت دیرینه مدهوم کسب. (Clark & Douglas, 2014)شوند مینام برده 

وینارچیک  (.1389)خنیدر و همکاران،  کلی وجود ندارداق نجر اتداما درمورد تعریف آن هنوز 

که از امالک  یشاااغل» کنند:میبدین گونه تعریف را  وکار خانگیکساااب( 2013) و گراهام

ستداده  وکارکسبهدایت  یبرا یتجار مکان نیگزیبه عنوان جا یخانوادگ یمسکون   «کندمیا

(Wynarczyk & Graham, 2013).  حاضااار نیز تعریف حر فوق در پژوهش  ها به م جه  با تو
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گیرد. بر این اساس و مهتنی بر میسون و وکارهای خانگی در یک دامنه وسیع صورت میکسب

گردد میوکاری تعریف کسبوکار خانگی به عنوان کسب(، در این پژوهش 2008همکاران )

یک و توسااا   بودهبه بازار  خدمات ایمشاااغول فروش محصاااوالت  ینهاد تجار که به عنوان

محل به عنوان  یمسااکون ملکاز  و شااودمیبدون کارمند اداره  ایبا  که شااخص خود اشااتغال

 .(Mason et al., 2008)د کنمیو فعالیت استداده  استقرار

 وکارهای خانگیکسبهای اجتماعی در نقش رسانه

شتر  یشرکت، مح ازیمورد ن سطح درک نیشود که اولمیگدته  صات م شخ  انیکار و م

ست یفعل سب یچه که آنجایی . از(Durkin et al., 2013) آن ا  و باثهات محیطی در وکاریک

 تحت بنابراین باشااد، کنترل تحت و ثابت آن شاارای  تمامی که کندنمی فعالیت آزمایشااگاهی

نهودن  مساعد .(Navaei Zamharir & Shokrkhah, 2020)دارد  قرار مختلف محیطی عوامل تأثیر

زاده و اند. قلیوکارهای خانگی بودهکسااابیکی از موانع اصااالی رون   کساااب وکار  یمح

 نییبه عنوان عوامل تع انهو فناور یقانون ،یاسااایسااا ،یاجتماع یها یمح( 2022محمدکاظمی )

کارآفر نده رون   بازارها ینیکن ندعنوان می یالملل نیب یدر  ( 2013دروکین و همکاران ) .کن

سه نکهیفرض ا بادارند میبیان  شرکت،  سطح در یاجتماع یهاشهکه رشیپذ یبرا یسطح منا

 Durkin et)توان به استراتژی بازار یابی روی نمود می، سپس باشدشده  جادیا یو مشتر محی 

al., 2013)( تعامل2015. از طرفی گساالالگا ) تیفعال زانیرا م یاجتماع یهادر شااهکه یمشااتر 

 ,Guesalaga) کندمی فیتعر یاجتماع یهارسانه یاستداده از ابزارها رمهم سازمان د انیمشتر

د که مصاارف کنندگان از نکنمی بیان (2016شااوینسااکی و همکاران )راسااتا،  نی. در هم(2016

 .(Schivinski et al., 2016) کنندمیاستداده  برندهاتعامل با  یای از ابزارها و منابع برامجموعه

د که نانگلستان نشان دا های کوچک و متوس شرکتمطالعه در ( 2009) همکارانو  رسونیدا

استداده  یهاو فرصت بودهمتمرکز  اتارتهاط های سطحیبخشدر  ،اطالعات یاستداده از فناور

وب  جادیو ا یاطالعات مشاااتر ی، جمع آورانیتعامل با مشاااتر لیتر مانند تساااهکیاساااتراتژ

 یهابرنامهاَشکال همه  یاصل هدف. (Dyerson et al., 2009) ردیگمی دهینادرا  ایپو یهاتیسا

 ;Kaplan & Haenlein, 2010; Safko, 2010) تعامل با مردم اسااات یاجتماع یهارساااانه
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 محی 

 تعامالت

 ذیندعان

Stockdale et al., 2012; Xiang & Gretzel, 2010) ،یاجتماع یهارسااانه. از سااوی دیگر 

عال یحوزه عموم کی عانیکردن ذ ریدرگ یرا برا یمتنوع و مت تال ند کا  یکردن گدتگو زیو 

ند میفراهم  یعموم ها،کسااااب چالش. (Svensson et al., 2015)کن کار ، حدظ و جادیا و

ست یو خارج یداخل ندعانیذ دهیچیاز رواب  پ یسر کیپرورش  . (Xu & Saxton, 2019) ا

سانه سانه جد یاجتماع یهار ست، گز ندعانیاب  ذرو جادیا یبرا یدیر سهتاً کم هزنهیا  نهیای ن

عامل یبرقرار یبرا فه ت هاط دو طر نده از نجر جغراف یارت هان گساااترده و پراک خاط  ییایبا م

(Campbell et al., 2014; Maxwell & Carboni, 2016; Waters et al., 2009; Xu & 

Saxton, 2019)ا توجه به مهاحر ارائه شااده محق  به این نتیجه رساایده اساات که چارچوب . ب

وکارهای خانگی دارای ساااه جزا شاااامل محی ، کسااابهای اجتماعی در کارگیری رساااانهبه

تعامالت و ذیندعان خواهد بود. این اجزا بر مهنای دساااتاوردهای پژوهشاااگران و از طری  یک 

 د.مرور سیستماتیک ادبیات سنتز خواهند ش
 

 

 

 ابعاد اصلی چارچوب .1شکل 

 پیشینه پژوهش
نشان  وزلندیدر ن وکار خانگیکسب ای در خصو مطالعه( در 2011کالرک و داگالس )

در رابطه با . کنندمیاز فناوری اطالعات و ارتهاطات اساااتداده  یعیوسااا فیاز ط هاکه آن ندداد
شاعه ستداده از فناور زانیم ای "اطالعات و ارتهاطات یگسترش فناور"ها به ، آنا خا   هاییا
شتند وکارکسب هایتیدر فعال شاره دا سها دریافتند . آنا و  لیمی، انترنتیاز ا ییباال اریسطح ب

ستداده از تلدن همراه برا سب یهاتیفعال یا ستداده سطح  شیافزاوکارهای خانگی منجر به ک ا
وکار کسااب از یدی( نساال جد2014) لینانوار و داگردد. میفروش  شیافزا و تیوب سااا از

 نیظاهر شااده اساات. ا "نیآنال"یوکار خانگکسااببا عنوان  اند کهکرده ییرا شااناسااا خانگی
شاغل  ش نترنتیاز ا یبه طور قابل توجه ایم سب اتیاز عمل یبه عنوان بخ ستداده  وکارک خود ا
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خا   1کاربردهای یابی، اساااتداده و ارزبکارگیریدر مورد  (2016. برگس و پاجیو )کنندمی
کاربردهای خا ،  .تحقی  کردند وکارهای خانگیکسااابفناوری اطالعات و ارتهاطات در 

شاااوند. ناتان و همکاران میر را شاااامل مواردی چون ایمیل، وب ساااایت، نرم افزار مالی، توییت
به بررساای و تعیین عوامل اساااساای بکارگیری تجارت الکترونیک توساا  صاااحهان   (2019)

ر یعنی مالزی و یک اقتصاااد توسااعه یافته یعنی وکارهای خانگی در یک اقتصاااد نوظهوکسااب
ها نشااان داد که دانش فناوری اطالعات، ادراک ریسااک و اعتماد به ساانگاپور پرداختند. یافته

تأثیرگذار در بکارگیری وکارهای خانگی، عوامل مهم کسااابوکار آنالین صااااحهان کساااب
به  ماد  یک بوده و اعت عامل در هر دو کشاااور مهموکار آنالین کسااابتجارت الکترون ترین 

در  وکارهای خانگیکساابای ثابت کردند که ( در مطالعه2020) باشااد. روشااکه و میسااونمی
 تکیه زیادی بر خود فروشاستقرار ندارند، در در خانه و متوس  که  کوچک یهاشرکت مقابل

صف ب ی دارندکیتجارت الکترون شکیل از فروش آنها  یشتری)که ن  نی، اطرفیاز  .(دهدمیرا ت
 یهانیپشااات "وکارهای آنالین هساااتندکسااابوکارهای خانگی، کساااب"که  دگاهید این از امر
 کند.می

 روش شناسی
فراترکیب اساات و -ردی و از منجر پژوهشاای، اساانادیپژوهش حاضاار از نجر هدف کارب

های چارچوب ها و ابعاد مؤلدهمحق  در تالش اسااات تا با اساااتداده از روش فراترکیب، ساااازه
وکارهای خانگی را توسعه دهد. جامعه آماری کسبهای اجتماعی در کارگیری رسانهبهنجری 

های اجتماعی در کارگیری رسااانهبهه های بین المللی و داخلی در زمینپژوهش حاضاار، پژوهش
های پژوهش، با استداده از رویکرد وکارهای خانگی است. نمونه گیری برای تحلیل دادهکسب

های پژوهش از ترین مطالعات انتخاب شاادند. برای تحلیل دادههدفمند صااورت گرفته و مرته 
 کیستماتیبر مرور س یمهتن یمتاسنتز روش ای بیفراترک  یروش تحقرویکرد کیدی استداده شد. 

ست یامطالعات کتابخانه شناخت عم یابیجهت د ست. دهیپد رامونیپ  یبه  هدف  مورد مطالعه ا
های اجتماعی در کارگیری رساااانهبهاصااالی این پژوهش شاااناساااایی یک چارچوب برای 

                                                           
1 applications 
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ستیابی به ا وکارهای خانگیکسب ست. الجرم بهترین روش برای د ین بر مهنای دانش موجود ا
سندلوسکهاست. ی حاصل از دسته بندیهاهدف بهره گیری از روش فراترکیب یافته  یروش 

 فهد به ستیابید یابراساات.  بیپژوهش فراترک یبرا یروش کاربرد کی (2007) روسااوباو 
سک یلگومعموالَ از ا ،ترکیبافراز روش  هشوپژ سوباو  یسندلو  .شودیم دهستدا( ا2007) رو

ب ه منجور فراترکیب دساااتاوردهای پژوهشااای گذشاااته در ارتهاط با ارائه اما در این پژوهش 
وکارهای خانگی از روش جدیدتر هدت کساابهای اجتماعی در کارگیری رسااانهبهچارچوب 

 . شود( بهره گرفته می2016) و فرلز یزیآنوئگهای مرحله

گام اول: بررساای اجمالی موضااوع و تنجیم سااوال تحقی : در این گام سااوال یا سااواالت 

های مرته  با آن به لحاظ موضااوعی گردد و حوزهایپژوهش به صااورت مشااخص تدوین می

سایی می ست که شنا صلی این تحقی  این ا سوال ا سانهبهشوند.  در  یاجتماع یهاکارگیری ر

ست. بررسی مهانی نجری پژوهشگر را به این نتیجه رسانید که خانگ یوکارهاکسب ی چگونه ا

سااه جزا شااامل محی ، تعامالت و ذیندعان خواهد بود. برمهنای این  چارچوب مورد نجر دارای

یابد که هدایت گر مساایر مطالعه و اسااتخراج اطالعات از اسااناد سااه جزا سااه سااوال توسااعه می

سوال عهارتند از:  سه  صل یها یمح. 1خواهد بود. این  سانهبهدر  یا  یاجتماع یهاکارگیری ر

کارگیری به یبرا یخانگ یوکارهاکسبتعامالت الزم . 2 کدامند؟ یخانگ یوکارهاکسبدر 

در  یاجتماع یهاکارگیری رساااانهبهدر  ندعانیذ نیترمهم. 3 سااات؟یچ یاجتماع یهارساااانه

سب صه چارچوب اولیه1) جدول کدامند؟ یخانگ یوکارهاک ای را که به کمک ( به طور خال

های بعدی جزئیات بیشتری از دهد. گاممی آن مرور ادبیات و فراترکیب انجام خواهد شد نشان

 کند.چارچوب و اقدامات صورت گرفته را بیان می

 چارچوب مقدماتی برای دستیابی به فراترکیب .1جدول 
 شرح ابعاد

 یابیو بازار یاطالعات، رسانه اجتماع یفناور ،ینیوکار،کارآفرکسب های موضوعی مرته حوزه
 کدامند؟ یخانگ یوکارهاکسبدر  یاجتماع یهاکارگیری رسانهبهدر  یاصل یها یمح .1 سواالت پژوهش

 ست؟یچ یاجتماع یهاکارگیری رسانهبه یبرا یخانگ یوکارهاکسبالزم  یتعاملهای گیریجهت .2
 کدامند؟ یخانگ یوکارهاکسبدر  یاجتماع یهاکارگیری رسانهبهدر  ندعانیذ نیترمهم .3

 های داده آنالینمجالت دارای اعتهار علمی نمایه شده در پایگاه جامعه مورد مطالعه
 2021تا  2006های اسناد منتشر شده در سال قلمرو زمانی
سااازی نرم افزاری، تعیین معیارهای ورود و خروج اسااناد، سااازماندهی اسااناد و جسااتجوی آنالین، ذخیره چگونگی روش
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 استخراج کدها
چند وظیده انجام شااده اساات. ابتدا با یک جسااتجوی اولیه : جسااتجو: در این گام گام دوم

 ها جستجو انجام گرفته تعیین شدند.آنها و کلمات کلیدی که به کمک پایگاه داده

 برخی از واژگان کلیدی .2جدول 
 انگلیسی فارسی

 وکار خانگیکسب
 کار در خانه
 کارآفرین

 وکارهای کوچک و متوس کسب
 رسانه )شهکه( اجتماعی

home-based business (home business) 
home work 

Entrepreneur 
SMEs 

social media (network) 

 دهد. ها را نشان میآن( برخی از منابع جستجو به تدکیک مجالت و انتشارات 2جدول )

 منابع جستجو .3جدول 
 مجالت/کنفرانس انتشارات

Emerald 

QUALITATIVE MARKET RESEARCH 
JOURNAL OF ENTERPRISING COMMUNITIES-PEOPLE AND PLACES 

IN THE GLOBAL ECONOMY 

JOURNAL OF RESEARCH IN INTERACTIVE MARKETING 
JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES 

Routledge 
JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM 

JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

Wiley 
JOURNAL OF CONSUMER BEHAVIOUR 

AGRIBUSINESS 

Elsevier 

JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS 

THIRD INFORMATION SYSTEMS INTERNATIONAL CONFERENCE 
2015 

Springer EURASIAN BUSINESS REVIEW 
 

صااورت گرفته اساات. در این جسااتجوها  1اولین دور جسااتجو در پایگاه وب آف ساااینس
های دیگر مانند اسکوپوس نیز جستجو صورت سند به دست آمد. در برخی پایگاه 416مجموعا 

ساینس دریافت شده و اغلب  سناد از همان پایگاه اول یعنی وب آف  گرفت اما بیشترین تعداد ا
ساااازی و : ذخیرهام ساااومگ2اند.اند تکراری بودهها به دسااات آمدههاسااانادی که از ساااایر پایگا

سااازی سااازماندهی اطالعات: پس از انجام هر جسااتجو تمامی اسااناد به صااورت گروهی ذخیره
شاااده و وارد نرم افزار اندنوت نساااخه هدت گردید. همچنین در طی اجرای گام چهارم یعنی 

گام چهارم:  دهی نیز صااورت گرفته اساات.ارزشاایابی، پذیرش یا عدم پذیرش اسااناد سااازمان
                                                           

1 Web of Science 

 به علت کمهود فضا، عهارات مورد استداده در قسمت جستجوی پیشرفته پایگاه وب آف ساینس ذکر نشده است. 2
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 409تعداد کل اسناد = 

  85کل چکیده باقی مانده = 

 79کل محتوای مقاله باقی مانده = 

 67کل مقاالت باقی مانده = 

   34کل مقاالت نهایی = 

   324تعداد ردی از نجر عنوان = 

   6تعداد ردی از نجر چکیده = 

 12تعداد ردی از نجر جامعه =  

 5/2ز امتیازی کمتر ا  CASPتعداد مقاالتی که در ارزشیابی 
  33کسب کردند =   5از 

 

سااند با  7انتخاب یا عدم انتخاب: این گام در طی چند مرحله صااورت گرفته اساات. ابتدا تعداد 

سی حذف گردید و  سی و انگلی سناد ذخیره  409زبان غیر از فار سپس عناوین ا سند باقی ماند. 
 409سااند از مجموع  324 اند. در طی این مرحلهشااده به لحاظ ارتهاط موضااوعی بررساای شااده

اند مورد حذف گردیدند. همزمان با بررسااای عناوین اساااناد یک گروه بندی اولیه در نرم افزار
نوت صااورت گرفته اساات. سااپس چکیده اسااناد باقی مانده به لحاظ ارتهاط موضااوعی مطالعه 

غییر سااند دیگر حذف شااده و گروه بندی برخی از اسااناد نیز ت 6گردیدند. در طی این مرحله 

های داده دریافت و ذخیره شاااد. پس از نمود. در مرحله بعد متن مقاالت باقی مانده از پایگاه
 12دریافت فایل کامل محق  متن این موارد نشااان شااده را بررساای نمود که در این مرحله نیز 

سااند حذف گردیدند. الزم به ذکر اساات محق  هنوز تا این مرحله سااعی نموده نسااهت به حدظ 
سااند تا این مرحله مرته  شااناخته  67مرته  دید وساایع داشااته باشااد. به این ترتیب تعداد اسااناد 

شااادند. پس از این مرحله محق  اقدام به مطالعه و نکته برداری کامل اساااناد باقی مانده نموده 

نیز  (CASP) یاتیح یابیهای ارزبرنامه مهارتاساات. همزمان با مطالعه هر سااند ارزشاایابی طه  
سااند در فرایند فراترکیب  34سااند در نهایت تعداد  33ت. به این ترتیب با حذف صااورت گرف

ی هاهای اجتماعی در این بخش از یافتهکارگیری رسااانهبهمشااارکت داده شاادند و چارچوب 
ها به دست آمد. در شکل زیر مراحل مختلف پاالیش اسناد به دست آمده به صورت خالصه آن

 نمایش داده شده است.

 

 

 

 

 

 ای از نتایج جستجو و پاالیش اسناد به دست آمدهخالصه. 2شکل 

گام پنجم: گسترش جستجو: این مرحله به معنای بازجستجو بر اساس تحلیل نتایس به دست 

باشاد. بررسای مجدد حذف و گروه بندی نتایس به دسات آمده از میآمده از دور اول جساتجو 
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تواند از واژگان کلیدی بیشاتری اساتداده نموده و نیز جساتجوی اول محق  را آگاه نمود که می

 نیاهای داده بیشااتری را جسااتجو نماید. گام شااشاام: تجزیه تحلیل و ترکیب: فراترکیب پایگاه

استخراج شده از  یهاافتهیاز  یساختارمند وهیسازد تا به شمیپژوهش گر فراهم  یامکان را برا

. گام هدتم: گزارش: این گام به تعامل و دیداده نمااساات  یمرته  با موضااوع تحق یدیمطالعات ک

ارائه نتایس مرور ادبیات و فراترکیب اشاااره داشااته و شاایوه ارائه گزارش باید منطقی، روشاان و 

در  یندر از خهرگان علم 8جهت افزایش روایی، مداهیم اسااتخراج شااده به  دارای اعتهار باشااد.

ارائه و قابل  های اجتماعیدر زمینه رساااانهه خهر 7و  وکار خانگیکسااابحوزه کارآفرینی و 

 پذیرش دانسته شد.

 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی

های اسااتنادی به دساات آمده که ها از پایگاهسااند به دساات آمده تمامی آن 416از مجموع 

ساات. آن مربوط به پاسااگاه اسااکوپوس بوده ا %4و  آن مربوط پایگاه به وب آف ساااینس 96%

 اند.اند تکراری بودهها به دست آمدهدی که از سایر پایگاهتمام اسنا

 هاب( توصیف یافته

و  یخانگ یوکارهاکساابمرته  با  یجیکه احتمال داشااتن نتا یاسااناد ،در فاز اکتشاااف

اساس سه سوال  بر ییمطالعه اسناد نها نیشد. در ح ییتوامان داشتند شناسا یاجتماع یهارسانه

تند. در ادامه قرار گرف زیهر سه گروه ن ایاز اسناد در دو  یشدند و برخ یکننده گروههند تیهدا

 سه جزا چارچوب ارائه شده است. کیبه دست آمده به تدک نتیجه

 1اسناد به دست آمده یبر مبنا یاصل هایمحیط ییشناسا .4جدول 
 مفهوم کد قضیه پیشنهادی متغیر وابسته متغیر مستقل منبع

(Puriwat & 
Tripopsakul, 

2021) 
 تعامل مشتری مسئولیت پذیری اجتماعی

تأثیر مثهت مسئولیت پذیری اجتماعی در 
های اجتماعی بر تعامل مشتری و تهلیغات رسانه

 دهان به دهان 

توجه تهلیغات 
 تأثیرگذار

زار
  با

حی
م

 (Saleh, 
 میزان درآمد همه گیری جهانی (2020

HBB بخش مواد غذایی، کاهش فروش  های
و سود داشته و در بخش سرگرمی/ بازی نتایس 

 مثهتی داشتند.

های فروش بخش
 مختلف بازار

                                                           
 به علت کمهود فضا، منابع محدودی از هر مدهوم ذکر شده است. 1
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 مفهوم کد قضیه پیشنهادی متغیر وابسته متغیر مستقل منبع
(Feijoo & 
Sadaba, 
2021) 

های استداده از رسانه
 وکارهاکسباجتماعی در 

های سودمند از داده
 مشتریان

های اساسی  و اثهات اهمیت استداده از فناوری
 های مشتریان داده

ها شناخت از فناوری
 جدید

انه
ور
فنا
  
حی
م

 

(Gossling, 
2020) 

استداده از فناوری 
 و ارتهاطاتاطالعات 

 فناوری و فناوری اطالعات و ارتهاطات، اهداف وکارکسباهداف 
 برد.میتوسعه پایدار را در بهترین حالت پیش 

های فناوری قابلیت
 اطالعات و ارتهاطات

(Nathan et 
al., 2019) 

کارگیری آی تی به ادراک از ریسک
 توس  مالکان

ا برابطه مثهت امنیت استداده از بستر اینترنت 
 امنیت محی  اینترنت لکترونیککارگیری تجارت ابه

نی
انو
  ق
حی
م

 

(Nathan et 
al., 2019) سیاست و قانونگذاری 

در استداده از رسانه 
 اجتماعی

های اقتصادی وتجارت الکترونیک تأثیر سیاست
 وکارهاکسبهای در نتایس و موفقیت

نقش سیاست و 
 قانونگذاری

 های تعاملی الزمگیریجهت .5جدول 

 مفهوم کد قضیه پیشنهادی متغیر وابسته متغیر مستقل منبع

(Mehtap et 
al., 2019) 

 وکارکسبترویس 
ز رسانه استداده ا

 اجتماعی
وکار بیشتر متکی به تهلیغات کسبترویس 

 های اجتماعی بود.دهان به دهان یا رسانه
 وکارکسبترویس 

د و
ما
اعت

 
ری
ادا
وف

 

(Afridi et al., 
2021) 

توانایی قیمت گذاری 
 منصدانه

 جذب مشتریان
های اجتماعی آنالین امکان استداده از رسانه

 مقایسه قیمت را فراهم می سازد.

های توسعه شهکه
ارتهاطی با تامین 

 کنندگان

(Ion & 
Cismaru, 

2020) 
 همه گیری کرونا

های استداده از رسانه
 اجتماعی

وکارها به طور کسبدر طول همه گیری، 
های واکنشی در ارتهاط خود با کلی از روش

 مخاطهان به کاربردند.
 های تعاملیگیریجهت

 
رته
ش م

دان
 

(Syed, 2019) 
های محتوای رسانه
 اجتماعی

وکار کسبشهرت 
(reputation) 

های اجتماعی با نوآوری در فناوری رسانه
ها، امکان ارزیابی فراهم می تحلیل داده

 آورد.

توانایی تجزیه و تحلیل 
 هاداده

(Nathan et al., 
2019) 

 دانش آی تی
کارگیری آی تی به

 توس  مالکان 

وکارهای کسبدانش آی تی برای صاحهان 
کارگیری تجارت الکترونیک بهخانگی با 

 رابطه مستقیم دارد.

تعامل در جهت 
 افزایش دانش آی تی

(Ritz et al., 
2019) 

سهولت استداده و مدید 
 بودن

ستداده از ابزارهای ا
 دیجیتالی در بازاربایی 

 سهولت استداده و مدید بودن رابطه مستقیمی
 د.در قصد استداده از بازاریابی دیجیتال دار

تسهیل سازی 
 های دیجیتالیرسانه

ی 
زایا
م

ب
کس

ار 
وک
گی

خان
 (Susanto et 

al., 2021) 

ط بدون برقراری ارتها
 محدودیت

 افزایش مخاطب
های اجتماعی بازار جهانی را برای رسانه
کند و همچنین تهلیغات میوکارها باز کسب

 سازد.میتر را فراهم ارزان

گسترش بازار مخاطب 
 ترو تهلیغات ارزان

 ترین ذینفعانمهمشناسایی .6جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل منبع
های نرم شرکت

 اصلی افزاری

 مشتریان/
استفاده 
 کنندگان

 رقبا
 مالک/
 مدیر

 دولت/
 قانونگذار

(Mehtap et 
al., 2019) 

   *   استداده از رسانه اجتماعی وکارکسبترویس 

(Afridi et al., 
2021) 

  *    تمایل مشتریان به خرید امنیت و امکان پرداخت آنالین

(Nathan et al., 
2019) 

 اعتماد به تجارت آنالین
گیری آی تی توس  مالکان کاربه

 وکارهای خانگیکسب
  *  * 

(Gong et al., 
2021) 

ارائه دهندگان خدمات و نرم 
 های اجتماعیافزارهای رسانه

تأثیرگذار در پیش بینی افراد 
    * * های اجتماعی آنالینرسانه
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وکارکسب
های 
 خانگی

 مالک/مدیر
های نرم شرکت

 افزاری اصلی

 مشتریان

 دولت

 رقها

محی  
 فناورانه

 های تعاملی:جهت گیری
 وکارکسبایای نوع مز *

 دانش مرته  *
 اعتماد و وفاداری *

نموده  سهیمقا گریخهره ی د کیرا با  خود اج شده، نجراتاستخر میمحق  برای کنترل مداه

ست. پس از آن نتا صله از طر سیا شد که با توجه  k=693/0 جهیبا نت 1کاپا شاخص  یحا ارزیابی 

شاااخص مورد  نیا (1996و جدول وضااعیت شاااخص کاپا جنساان ) 001/0به عدد معناداری 

کارگیری بهکیب صااورت پذیرفته، چارچوب بر اساااس مرور ادبیات و فراتر واقع شااد. رشیپذ

سانه سازه محی کسبهای اجتماعی در ر سه  صلی، وکارهای خانگی با  های گیریجهتهای ا

ها شاااکل گرفته و تهیین شاااد. تحقی  حاضااار تعاملی و ذیندعان اصااالی همراه با ابعاد ریز آن

های اجتماعی هسااتند را هها در فعالیت ایشااان رسااانوکارهای خانگی که ابزار اصاالی آنکسااب

مورد توجه قرار داده است و به همین خاطر بر موارد اصلی و کلیدی تمرکز داشته است. شکل 

 دهد.نمایش می های اصلیزیر مدل نهایی این پژوهش را به همراه ابعاد و سازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل اصلی پژوهش .3شکل 

                                                           
1 Kappa 
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 بحث و نتیجه گیری
 بوده و وکارهای خانگیکسااب نوع از کوچک مشاااغل لک از درصااد 53 علی رغم اینکه

توجه کمی  (Scarborough, 2012)کنند میفعالیت کوچک و بدون کارمند  اریها بسآن شتریب
شده و اکثر اطالعات مورد نیاز را در ادبیات به آن ست از پژوهشمیها  صورت بای های معدود 

ستای این کمهود بردارد.  ست تا قدمی در را ست آورد. این پژوهش در تالش بوده ا گرفته به د
ی وکارهاکسااابهای اجتماعی را به طور خا  در کارگیری رساااانهبهاز معدود تحقیقاتی که 

نشان داد که  وی  یتحق سینتا( است. 2020خانگی مورد توجه قرار داده است، پژوهش صالح )

ارتهاط  یبرقرار یها براتیساو وب لیمیچت، ااپ، اسنپ، واتسنستاگرامیپاسخ دهندگان از ا
انجام  یها، برابانک یهابرنامه کرده و ازاساااتداده  یتجار یبا شااارکا یو همکار انیبا مشاااتر

و  عشاا  در اثرمعموالً  وکارهای خانگیکساابکندمیوی اضااافه . کنندمیها اسااتداده ختپردا
 ای ی، سرگرمیدر مشاغل خانوادگ تی، موفقی، استقالل ، منهع درآمد اضافوکارکسبعالقه به 

با تاکید بر  وی قاتیتحق شااوند.می برانگیخته گرید یهانکردن شااغل مناسااب در شاارکت دایپ

همراه،  یهاتلدن طری  از ی اطالعات و ارتهاطات، منجر به بههود تعامل با مشاااتریاناینکه فناور
شان دادمی نترانتیو ا نترنتیها، الیمیا شده ب وکارهای خانگیکسبکه  شود، ن  شتریمصاحهه 

 یها براآنکنند و معموالً از میاساااتداده  یاپ به عنوان رساااانه اجتماعو واتس نساااتاگرامیاز ا
نکته اینجاساات که در پژوهش . نمایندمیخود اسااتداده  یابیو بازار انیمشااتر و تعامل با هاطارت

خت اجزای 2020صااااالح ) نا عاد و شااا هت فهم عمی  اب چارچوبی ج ند (  گذار در رو تأثیر
توان به اسااتداده از میهای این پژوهش گردد. از نوآوریکارگیری رسااانه اجتماعی ارائه نمیبه

های اصااالی، های اصااالی آن در ساااه بعد محی دی در ارائه چارچوب و مؤلدهفراترکیب کی

 ترین ذیندعان اشاره نمود.های تعاملی الزم و مهمگیریجهت
های محی  بازار، محی  های اصااالی، ساااازهدر چارچوب طراحی شاااده و در مؤلده محی 

صلی فناورانه و محی  قانونی وجود دارند که پوشش دهنده محی  وکار خانگی در کسبهای ا
قابل  رتأثی یطیمح یهایژگیوهای اجتماعی هساااتند. شاااایان ذکر اسااات که مواجهه با رساااانه

سانه رشیدر پذ یتوجه شرکت یاجتماع یهار س   س  و کوچک یهاتو  Qalati)دارند  متو

et al., 2021).  وکار خانگی، کساابهای مزایای های تعاملی الزم، سااازهگیریجهتدر مؤلده
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شم  سانه اجتماعی دیجد یفناورخورند. از طرفی میدانش مرته  و اعتماد و وفاداری به چ به  ر

را به تساااخیر  ذیندعانها با تعامل شااارکت یهاروش و بودهای در حال جلب توجه ندهیطور فزا
هااای ترین ذیندعااان، سااااازهمهم. در مؤلدااه (Chatterjee & Kar, 2020) آوردمیخود در

های نرم افزاری اصاالی، مشااتریان، رقها و دولت توسااعه یافتند که نقش هر مالک/مدیر، شاارکت
 یک در موضوع مورد پژوهش برجسته است.

های کارگیری رسااانهبه در شااده ذکر هایمؤلده اهمیت از نشااان حاصاال مدل اصاالی ابعاد

سب سبوکارهای خااجتماعی در ک  رون  خود در تنها وکارها نهنگی دارد به طوری که این ک
ها عمیا  آن مالحجاه نیازمناد نیاز، خاود جهت بقای بلکاه هساتند هامؤلده تمام به توجه نیازمند

سازه شند.می های مرته  با هر یکو  شده، بر خالف پژوهش با شین که چارچوب ارائه  های پی
شرای  حاکم بر جهان غ ساس  شکل گرفتهبر ا صورت رب  شرای  حاکم داخلی  ساس  اند، بر ا

های انجام گرفته قهل و رفع الگوهای پیشاااین، به عنوان پذیرفته و همچنین با بررسااای پژوهش

گذاران کمک خواهد نمود تا ساارمایهگذاران و دیدگاهی آگاهی بخش به مساائولین، ساایاساات
وکار خانگی و کاربرد کسااابعی و های اجتماهای رساااانهتری از مدهومدرک بهتر و عملی

 تیم روی پیش مانع مهمترین فراترکیب و ادبیات مرور بخش ها داشاااته باشاااند. درتلدیقی آن
 بیشااتری زمان مدت محدودیت این رفع برای بود اساات که مشااابه هایپژوهش کمهود تحقی 

 گرفته است. صورت چندباره هایبازبینی با همراه

 پیشنهادها
ضعفبا توجه به این ضعف تعمیمکه یکی از  شنهاد های پژوهش کیدی،  ست، پی پذیری آن ا

شاااود: الف: کارکرد چارچوب ارائه شاااده با اساااتداده از مطالعه موردی تهیین شاااود. ب: به می
کارگیری چارچوب حاضاار و اسااتداده از بهشااود با میمساائولین و ساایاساات گذاران پیشاانهاد 

به رشاااد این حوزهیافته ئه ایدهو رفع چالش های آن نساااهت  های های موجود و همچنین ارا
تواند از طری  ایجاد پایگاه مینوآورانه جهت توساااعه پایدار این بخش اقدام نمایند و این اقدام 

مندی عالقمندان به این حوزه میساار های نجری و عملی شااداف در این بخش و امکان بهرهداده

   گردد.
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