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مقاله پژوهشی
چالشهای گسترش کسب و کار خانگی در فضای مجازی

تاریخ دریافت1398/03/07:

تاریخ پذیرش1398/08/23 :

چکیده
در عصر مدرن ،کسب وکارها به دلیل ظهور فناوريهاي نوین و در دسترسبودن آنها به شدت در
حال رشد و گسترش هستند .پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش کسب و کار خانگی
در تلگرام و اینستاگرام انجام شده است .روش تحقیق حاضر کمی و مبتنی بر ابزار پرسشنامهي محقق-
ساخته میباشد .جامعهي آماري این تحقیق شامل فعاالن عرصهي کسب و کار خانگی میباشند که حجم
نمونهي الزم براي این جامعه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران برابر با  382نفر محاسبه شده است.
در مرحلهي بعد اعضا با استفاده از روش نمونهگیري تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتهاند.
پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده است که میزان آن برابر با 0/772
است که بیانگر اعتبار قابل قبول گویهها در سنجش شاخصهاي تحقیق میباشد.
نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر نشاندهندهي آن است که مجموعهعوامل اقتصادي ،سیاسی،
مدیریتی و زیرساخت ارتباطی ،نظارتهاي دولتی ،حمایت دولت و افزایش ساختار فناوري ارتباطی،
مالیات و هزینهي مبادلهي کاال ،نوع شبکهي مجازي در رشد و گسترش کسب و کار خانگی مؤثر میباشد.
واژههای کلیدی :تلگرام؛ اینستاگرام؛ کسبوکار خانگی؛ ارتباطات؛ فناوري.
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مقدمه
در عصر مدرن ،کسب وکارها به دلیل ظهور فناوريهاي پیشرفته و در دسترسبودن آنها به
شدت در حال رشد و گسترش هستند .مهمترین استفاده از فناوري در عرصهي بازاریابی
رسانههاي اجتماعی است .عصر دیجیتال به کسبوکارها اجازه داده تا تحقیقات بیشتر و
خودشان به دست آورده و تحقیقات مهم و قابل توجهی را در محصوالت و خدمات و نحوهي
ارائه ایجاد کنند.
عالوه بر این ،فعالیتهاي بازاریابی نیز با عصر جدید منطبق شدهاند و شبکههاي اجتماعی به
عنوان کانال مهمی براي تبلیغات و ترفیع و ترویج مورد استفاده قرار میگیرند .با ورود کسبوکار
و فعالیتهاي تجاري به اینترنت ،فروش و خرید کاالهاي مختلف و حتی خدمات اینترنتی نیز پا
به عرصه گذاشت .تا قبل از بهوجودآمدن فناوري وب در فضاي مجازي میتوان گفت که اولین
نمونهي فروش کاالها با استفاده از پست الکترونیک بوده است .تبلیغات در گذشته به روش سنتی
انجام میگرفت اما به مرور زمان بهخصوص بعد از اضافهشدن فناوري وب به فضاي مجازي،
خرید و فروش اینترنتی شاهد رشد فراوانی طی سالیان اخیر بوده است.
بیان مسأله
استفاده از فناوريهاي الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینهاي طوالنی دارد .نیاز به
تجارت الکترونیکی از تقاضاهاي بخشهاي خصوصی و عمومی براي استفاده از تکنولوژي
اطالعات به منظور کسب رضایت مشتري و هماهنگی مؤثر است(حنفیزاده.)55 :1385 ،
تجارت الکترونیک به عنوان مبناي تجارت خانگی چنین تعریف میشود :تجارت الکترونیک
عبارت است از کامپیوترهاي یک یا چند شبکهاي براي ایجاد و انتقال اطالعات تجاري که بیشتر با
خریدوفروش اطالعات کاالها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط میباشد .بنابراین فضاي مجازي
نیز که مبتنی بر وب یا نت است از عوامل و زمینههاي شکلگیري بحث تجارت و کسبوکارهاي
خانگی است(فیضی.)45 :1384 ،
تجارت (کسبوکار) خانگی که از سالها پیش با فروش لباسهاي رنگارنگ و ارزان در
خانهها متولد شد ،اکنون صاحب فرزندانی مثل خشکبار ،بدلیجات ،مواد غذایی و ...نیز شده
است .در این تجارت یک مرحله از تجارت عادي حذف میشود(فریدوننژاد.)4 :1396 ،
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در این فضا تقویت زیرساختهاي اینترنتی براي توسعهي اقتصاد دیجیتال داراي اهمیت است؛
چراکه خدمات ارتباطی باید آن قدر مطمئن و پایدار باشند که هیچ مشکل و اختاللی در حوزهي
تبادالت اقتصادي در فضاي اینترنت به وجود نیاید .اما متأسفانه اتفاقات اخیر کشور موجب شد تا
با تصمیم مقامات ارشد کشور براي آرامشدن فضا ،دسترسی به برخی از شبکههاي اجتماعی
بسیاري از فعاالن کسبوکارهاي تلگرامی در عرصهي فروش لباس و کاالهاي مختلف گذاران
زندگی میکنند که فیلترینگ بر روي معیشت آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت و از سویی دیگر
موجب افزایش هزینههاي تبلیغات آنها با استفاده از روشها و ابزارهاي مختلف خواهد شد.
بنابراین حل مشکل بیکاري با فیلترینگ تلگرام در تناقض است .با این حساب در بین
پژوهش هاي انجام شده نیاز است به محتواي موجود در تلگرام توجه کرده و کانال و گروههاي
داراي مسایل غیر اخالقی و غیر قانونی را محدود کنند .از این رو ،پژوهش حاضر تالش نموده
است تا ضمن مطالعهي ابعاد و زوایاي بررسی این نوع کسبوکارها و نقش نظارتی دولت بر
شبکههاي اجتماعی ،به شناسایی عوامل اثرگذار بر کسبوکار خانگی مبادرت نماید .یافتههاي
حاصل از پژوهش حاضر میتواند مورد توجه فعاالن عرصه کسبوکار خانگی و همچنین نهادها
و سازمانهاي دولتی ذيربط قرار گیرد.
پیشینهی پژوهش
«ارزیابی عوامل مؤث ر بر اعتماد مشتریان و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی با استفاده از مدل
معادالت ساختاري» ،دانشگاه امام صادق ،دانشکدهي علوم ارتباطات اجتماعی ،پژوهشی که به
نگارش بهاره نوابپور در سال  1390انجام شده است .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که
اعتماد بر تمایل و قصد خرید اینترنتی مشتریان تأثیر بهسزایی دارد و از بین عوامل ذکرشده ادراک
وجود امنیت بر اعتماد مشتریان اثرگذار است.
پژوهشی با عنوان :بررسی عوامل مؤثر در کارآفرینی زنان در حوزهي کسبوکارهاي خانگی
در سال  1395به نگارش آزاده تراویده و راهنمایی غالمرضا هاشمی در دانشگاه اصفهان انجام
شده است .نتایج بیانگر آن است که گویههاي شاخصهاي اجتماعی تأثیر یکسانی در کارآفرینی
ندارند ،گویههاي شاخصهاي اقتصادي تأثیر یکسانی در کارآفرینی ندارند ،گویههاي شاخصهاي
فرهنگی تأثیر یکسانی در کارآفرینی ندارند ،گویههاي شاخص تبعیض جنسیتی کارآفرینی زنان
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تأثیر یکسانی در کارآفرینی ندارند ،گویههاي شاخص وضعیت حقوق و قوانین کارآفرینی تأثیر
یکسانی در کارآفرینی ندارند ،گویههاي شاخص فناورانه کارآفرینی زنان تأثیر یکسانی در
کارآفرینی ندارند.
مدلسازي رفتار کارآفرینانه در کسبوکارهاي خانگی با تأکید بر نقش فناوري اطالعات در
حامد فالح ،مسعود احمد خانی انجام شده است .تحقیـقهـا نـشان میدهد که اینگونه فعالیتها
در سالهاي اخیر نرخ رشد باالتري نسبت به کسبوکارهاي کوچک داشتهاند.
پژوهشی با عنوان :کسب وکارهاي هوشمند و سیستماتیک در سال  2012به نگارش :وینسیزو
گردانو ،جانلیکا فولی 1انجام شده است که در این پژوهش نگارنده معتقد است :دیجیتالسازي
شبکهي برق راه را براي جمعآوري خدمات ارزشافزوده به کاالي برق باز میکند و احتماالً
ارزش کسبوکار را به خدمات برق با توجه به مفاهیم بهرهوري ،حفاظت و پایداري تغییر می-
دهد.
پژوهشی با عنوان یک حقیقت یا یک توهم :کاربرد مؤثر رسانههاي اجتماعی براي کارآفرینان
زن در سال  2015به نگارش :مرو جنچ ،بورکو اولسوز 2انجام شده است بر اساس نتایج بهدست-
آمده ،اگرچه هنوز فیسبوک کارکرد خود به عنوان منبع اولیهي جامعه بازاریابی را حفظ کرده
است ،اما به نظر میرسد که زمین بازي را به یک سایت شبکه اجتماعی جدیدتر ،اینستاگرام،
باخته است .همچنین ،دادههاي بهدستآمده ،ادبیات موجود دربارهي مفیدبودن رسانههاي اجتماعی
براي کسبوکارها را تأیید میکند ،که ناشی از ظرفیت آن براي ارائهي کمهزینهي اطالعات ،پیام
فوري و شبکهبندي گسترده است.
پژوهشی با عنوان :عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی بر مبناي الگوي تجارت مشتري به نگارش :ام
اوکتاویانو پراتاما ،روچی میانتی ،هاندري نوپریسون ،عارف رمضان ،اکمد نزار هیدایانانت()2018
تجارت اجتماعی همراه با رشد رسانههاي اجتماعی و تجارت الکترونیکی پیچیده ،رشد میکند.
در مدل پژوهشی ما ،از مدلسازي معادله ساختاري ( (SEMاستفاده گردید و توسط کمترین
مربعات جزئی()PLSآزمایش گردید .نتایج این موارد هستند )1( :حضور اجتماعی و اعتماد ،بر
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قصد خرید مشتري تأثیر میگذارند )2( ،اعتماد میتواند نقش واسطهي میان حضور اجتماعی و
قصد خرید ،باشد.
آنچه تفاوت پژوهش حاضر را با مطالعات پیشین نشان میدهد ،تمرکز بر شبکهي مجازي
تلگرام و اینستاگرام و چالشهاي موجود در حوزهي فعالیتهاي کسبوکار خانگی در این فضا
خریدوفروش اینترنتی و نیاز مشتریان در این زمینه است .بنابراین پژوهش حاضر با توجه به ارائه-
ي موضوع پژوهش همزمان با فیلترینگ و عوامل گسترش کسبوکار خانگی در فضاي مجازي از
جنبهي نو و متفاوتی نسبت به سایر پژوهشها برخوردار است.
مبانی نظری پژوهش
تجارت به دادوستد کاال یا خدمت داراي ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته
میشود .به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازهگیري مادي) را که اشخاص در مقابل
کاال یا خدمتی ،کاال یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند
تجارت گفته میشود.
بازرگانی به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم میشود .در عرف معمول
به تبادل کاالها یا خدمات بازرگانی اطالق میشود و براي بهتر معاملهکردن در زمان الزم و
محدود ،به اطالعات و مدیریتکردن اطالعات جهت رسیدن به هدف نیاز است .بازرگانی درواقع
سازوکاري است که هستهي سرمایهداري را تشکیل میدهد(قربانی.)56 :1395 ،
از میان اندیشههاي نظریهپردازان ،ویلیامز ،1روستو ،2تافلر ،3بل 4و کاستلز 5اشاراتی هرچند
ژرف به مسألهي جامعهي صنعتی و فراصنعتی مبتنی بر توسعه و تکامل صنعت حتی در اقتصاد
داشتهاند که در ذیل مرور مختصري به هر یک از نظریات مذکور صورت گرفته است:
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نظریهی ویلیامز
از جمله نظریهپردازان در زمینهي ارتباطات است که به جاي تأکید بر تکنولوژي بهعنوان علت
تحوالت بر علل ابداع و اختراع فنی تأکید میکند .همچنین اختراعات در ارتباطات جمعی نشان
میدهد هر تکنولوژي قبل از ابداع با توجه به اهداف و برنامهریزي قبلی پیشبینی شده است .به
تجاري و سیاسی است .او معتقد است که توسعهي ابزارهاي ارتباطی تجارت و حملونقل ،معلول
نیازها و فشارهاي اقتصادي بود و ظهور اشکال ارتباطات سرگرمکننده و خبررسانی نیز معلول
الزامهاي فرهنگی و اجتماعی است(.فوشس)135 :2019 ،1
او نوآوريهاي تکنولوژیک از جمله رسانهها را معلول الزامها و فشارهاي اقتصادي و وضعیت
اجتماعی و فرهنگی میداند که به پیشبرد منافع و اهداف ازپیشتعیینشدهي جامعهي مدرن کمک
میکند .بنابراین نوآوريهاي تکنولوژیک از جمله فضاي مجازي در جامعهي امروز بر مبناي
وضعیت اجتماعی و فرهنگی است که به پیشبرد منافع و اهداف ازپیشتعیینشدهي جامعهي مدرن
کمک میکنند .بنابراین در جامعهي صنعتی امروز دیده میشود که سرعت فعالیتها بهویژه در
کسبوکارهاي خانگی از اهمیت بسیاري برخوردار است و ارائهي خدمات مختلف از یک سو و
دریافت سود از طرفی دیگر با حضور رسانههاي مجازي ،فضایی نو به این کسبوکارهاي خانگی
بخشیده است .اگر این کسبوکارها در جامعه منجر به بینظمی و آشفتگیهاي اقتصادي شود،
کژکارکردي فضاي مجازي را نشان میدهد(راسموسن.)79 :2019 ،2
نظریهی روستو
توجه به نقش حساس سیاست در فرایند توسعه یکی از ویژگیهاي بارز و گوهري آراي
توسعهاي روستو است .از نظر روستو توازن و تعادل نیروهاي اجتماعی یکی از مهمترین شرط-
هاي توسعه است .به عقیدهي او پس از آنکه جامعهاي به سبک نوین استقرار یافت ،عواملی از
جامعه در راه بسیج روحیهي تازهظفریافتهي ملی ـ سیاسی و هدایت آن در جهات مختلف تالش
Fuchs
Rasmussen
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اعتقاد او تکنولوژي از هر نوع و نه فقط تکنولوژي رسانهاي ،گسترشدهندهي اهداف نظامی،
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میکنند :نظامیان به فرارفتن از مرزها مینگرند؛ بازرگانان در راه پیشرفت اقتصاد میکوشند و
روشنفکران در مسیر اصالحات اجتماعی ،سیاسی و حقوقی گام برمیدارند(روستو.)27:1960 ،
بنابراین ،خط مشی داخلی و خارجی در کشورهاي جدیدالتأسیس و یا نوینگرا و علمیکردن
آن ،بستگی تام به توازن قوا در داخل ائتالفی خواهد داشت که در حال شکلگیري است و بستگی
همچنین به رابطهي بین احساسات ملیگرایی و فرایند توسعه بسیار حساس است ،رشد
احساسات ملی را ،تحت شرایطی خاص ،قابل هدایت در مسیر تسریع توسعه میداند ولی در
حاالت عمومی و متعارف واکنشهاي ملیگرایانه را از زمرهي عوامل بازدارندهي توسعه می-
شمارد(حریري.)45 :1387 ،
نظریهی موج سوم تافلر
از دیدگاه تافلر ،موج سوم با ازهمگسستن خانوادههايمان ،متزلزلساختن اقتصادمان ،فلجکردن
سیستمهاي سیاسیمان و درهمشکستن ارزشهايمان بر همهي ما اثر خواهد گذاشت .این موج
همهي روابط کهنهي قدرت ،مزایا و حقوق ویژهي نخبگان در خطرافتادهي امروز را مورد سوال
قرار میدهد و در عین حال زمینههایی را براي جنگ قدرت فردا فراهم میکند .بسیاري از وجوه
این تمدن در حال تکوین ،با تمدن صنعتی در تعارض است .این تمدن در عین حال که به مقدار
زیاد فنی است ،غیر صنعتی نیز میباشد(.تافلر)454 :1374 ،
هرگاه سه موج با هم در یک جامعه پدیدار شوند و هیچکدام هم بر جامعه مسلط نباشند،
بـرخـورد امواج پیش خواهد آمد و فهم و درک اتفاقات آتی مشـکل میگردد .درنتیـجه مردم
بی هدف به دنبال شناخت خود و آینده ،به هر دین و مذهب و تفکر جادویی براي هویتبخشیدن
به خود پناه میبرند .تعارض بین گروههاي موج دوم و سوم در حقیقت براي کسب امتیازات
باقیماندهي نظام صنعتی رو به زوال میباشد(گویرتز.)122 :2019 ،1

Gewirtz
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به توازنی خواهد داشت که در چارچوب آن ،هدفهاي مختلف ملیگرایی دنبال میشود .روستو
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جامعهی اطالعاتی

بل 1

دانیل بل در زمرهي کسانی است که از عقیدهي پدیدارشدن نوع جدیدي از جامعه پشتیبانی
میکنند .وي همچنین شناختهشدهترین توصیف از «جامعهي اطالعاتی» را از طریق نظریهي
فراصنعتگرایی ارائه داده است .البته این اصطالحات همواره به جاي یکدیگر به کار رفته اند:
گستردهاي به عنوان «جامعهي اطالعاتی» مورد توجه قرار گرفته است .باید گفته شود گرچه
پروفسور بل اصطالح «فراصنعتگرایی» را در سالهاي دور یعنی اواخر دههي  1950ابداع کرد؛
اما خود او حدوداً در سال  1980هنگامی که موج احساسات براي پیشبینی آینده از طریق عالقه-
مندي به توسعهي تکنولوژيهاي رایانهاي و ارتباطات برخاسته بود ،واژههاي «اطالعات» و
«آگاهی» را به عنوان پیشوند براي اصطالح «فراصنعتی» به کار برد(کریستنسن و دالهوس:2019 ،2
.)133
با الگوي حاضر و آماده و قابل دسترس ،ظهور جامعهي فراصنعتی اثر وزین دانیل بل ،شاید
شگفتآور نبود که بسیاري از مفسران ،آن را بدون هیچ تردیدي به کار میبردند .جامعهي
فراصنعتی دقیقاً توصیفی درست از دنیاي آینده به نظر میرسید و در پیشگویی خود ،نظمی
خردمندانه را به دورهاي سرشار از دگرگونی عرضه می کرد .با توجه به شرایط یادشده به نظر می-
رسید اندکی از مردم آماده بودند تا توصیف بل را که «تصور جامعهي فراصنعتی تنها در سطحی
انتزاعی امکانپذیر است» در نظر بگیرند(فریار.)435 :1383،
به نظر میرسید بل تغییر و تحول در حال بهوجودآمدن توسط تکنولوژيهاي ارتباطات بهویژه
رایانهها را پیشبینی کرده است .همچنین او زودتر از آن ،از نیاز به گسترش عظیم این
تکنولوژيهاي اطالعاتی خبر داده بود و دوراندیشی به وضوح در حال تحقق بود .او پس از آن به
گونهاي قابل درک ،اعتباري به دست آورد و به عنوان استادي با نفوذ مورد احترام قرار گرفت.

Daniel Bell
Christensen & Delhousse
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عصر اطالعات به عنوان مبین جامعهي فراصنعتی معرفی شده و فراصنعتگرایی به طور
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نظریهی جامعهی اطالعاتی کاستلز
مانوئل کاستلز ،شبکه را مجموعهاي از نقاط اتصال یا گرههاي به هم پیوسته تعریف میکند.
نقطهي اتصال یا گره ،نقطهاي است که در آن یک منحنی خود را قطع میکند .به عبارتی شبکه،
مجموعهاي از اتصاالت میان اجزاي یک واحد است .این اجزاي شبکهها ،روابط درون و بین
واحدهایی که به هم متصل شدهاند ،بر اهمیت روابط تأکید میکنند(اسالوینا و بریم:2020 ،1
.)212
کاستلز معتقد است ،شبکهها ساختارهایی باز هستند و میتوانند بدون هیچ محدودیتی
گسترش یابند و نقاط شاخص جدیدي را درون خود پذیرا شوند تا زمانی که این نقاط ،توانایی
ارتباط در شبکه را داشته باشند؛ یعنی مادامی که از رمزهاي ارتباطی مشترک استفاده میکنند .یک
ساختار اجتماعی مبتنی بر شبکه ،سیستم بسیار باز و پویایی است که بدون اینکه توازن آن با
تهدیدي روبرو شود ،توانایی نوآوري دارد .این شبکهها ابزار مناسبی براي فعالیتهاي مختلف
هستند ،براي اقتصاد سرمایهداري که مبتنی بر نوآوري ،جهانیشدن و تراکم غیر متمرکز
است(کاستا و همکاران)261 :2019 ،2
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است که در آن محقق به بررسی و شناسایی
عوامل مختلف پرداخته است .جامعهي آماري این تحقیق را کلیهي فعاالن عرصهي کسبوکار
خانگی تشکیل میدهند که تعداد آنها برابر با  313هزار و  500نفر میباشد .ابزار گردآوري
اطالعات در این پژوهش ،یک پرسشنامهي محققساخته است که با مطالعهي جانبی و استفاده از
نظرات صاحبنظران طراحی شده و در دو بخش مشخصات فردي و سواالت مربوط به عنوان
اصلی تحقیق تنظیم شده است .در پژوهش حاضر ،حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
محاسبه شده است که میزان آن برابر با  382نفر میباشد که در این راستا اعضاي نمونهي آماري با
استفاده از نمونهگیري تصادفی ساده مورد پرسش قرار گرفتهاند .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از

Slavina & Brym
Costa et al.
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سطوح یا واحدهاي واقعیت اجتماعی را سازمان میدهند .هر رویکرد شبکهاي در قیاسی با
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روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده است که میزان آن برابر با  0/772است که بیانگر اعتبار قابل
قبول گویهها در سنجش شاخصهاي تحقیق میباشد.
متغیرهای پژوهش
متعیرهای مستقل در این پژوهش بر دستهبندی متشکل از اقتصاد ،فناوری ،مدیریت و سیاست
متغیرهای اقتصادی :مالیات بر ارزش افزوده ،هزینهی مبادلهی کاال ،سهم کسبوکار خانگی در
اقتصاد
متغیرهای فناوری ارتباطی :نوع شبکهی مجازی ،زیرساختهای مخابراتی و استفاده از هرگونه
فناوری ارتباطی و اطالعاتی که از فعاالن عرصهی تجارت خانگی نیز پرسش خواهد شد.
متغیرهای مدیریتی :میزان نظارت دولت ،میزان حمایت دولت ،رضایت کاربران و اندازهگیری میزان
رضایت و دریافت بازخوردها
متغیرهای سیاسی :تعامالت تجارتی بینالمللی در فضای مجازی
متغیر وابسته در این پژوهش :میزان گسترش کسبوکار خانگی بر مبنای متغیرهای مستقل است.
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الگوی پیشنهادی در جهت گسترش کسبوکار خانگی در فضای تلگرام و اینستاگرام بر اساس یافتهها
کسب و کار
خانگی در
فضای مجازی

توسعه فناوری

رفع فیلترینگ

و پهنای باند

نظارت و

کاهش مالیات

حمایت دولت

و ارزشافزوده

گسترش کسب
و کار خانگی

توسعهی
اقتصادی
نمودار شمارهی یک -الگوی پیشنهادی در جهت گسترش کسبوکار خانگی در فضای تلگرام و اینستاگرام
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اینستاگرام

تلگرام
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یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
بر اساس یافتههای تحقیق ،میزان استفاده از فضای مجازی در بین پاسخگویان با  145نفر
معادل  38درصد تلگرام 80 ،نفر معادل  20/9درصد واتسآپ و  107نفر معادل  28درصد
مورد استفاده در کسبوکار خانگی با مقدار  38درصد تلگرام و پس از آن  28درصد به اینستاگرام
اختصاص دارد .کاربردها و مزایای و سهولت در دسترسیها نقش مهمی در زمینهی استفاده از
شبکههای اجتماعی دارد.
با توجه به نتایح توصیفی از مجموع پاسخگویان 104 ،نفر برابر با  27/2درصد مرد 278 ،نفر
معادل  72/8زن هستند .بنابراین از بین پاسخگویان بیشتر آنها زنان هستند که این مقدار با
توجه به موضوع کسبوکار در محیط خانه دور از انتظار نیست .از سوی دیگر ،یافتهها بیانگر آن
است که  145نفر معادل  38درصد از شبکه سروش 97 ،نفر معادل  25/4درصد از شبکهی بومی
ایتا 90 ،نفر معادل  23/6درصد از پیامرسان آیگپ و  50نفر معادل  13/1درصد نیز از شبکهی
بله استفاده میکنند .بنابراین میتوان گفت که شبکههای بومی سروش و بله به ترتیب بیشترین و
کمترین میزان استفاده در کسبوکار خانگی را دارند.
یافتهها نشاندهندهی آن است که نوع خریدوفروش محصوالت در فضای مجازی با  71فراوانی
معادل  18/6درصد به پوشاک 118 ،فراوانی معادل  30/9درصد به خوراک 35 ،فراوانی معادل 9/1
درصد به امالک و  81فراوانی معادل  21/2درصد به کاالهای لوکس و  23فراوانی معادل  6درصد
به صنایع دستی و فرهنگی و  19نفر معادل  5درصد به لوازم آشپرخانهی خانگی و خانگی و 35
نفر معادل  9/1درصد به لوازم سرگرمی و بازی اختصاص داشته است .بنابراین بیشترین محصولی
که خریدوفروش آن در فضای مجازی مورد توجه افراد فعال است .خوراکهای مختلف از جمله
شیرینی ،ترشیجات ،خوراکهایی مانند سوغاتیها و در الویت بعدی پوشاک از جمله پوشاک زنانه
و مردانه و کودک و کم ترین محصوالت نیز به لوازم آشپزخانه و خانگی اختصاص داشته است که
اطمینان به سالمت آن از جمله دالیل کاهش در خریدوفروشهای این لوازم به شمار میرود.
یافتههای توصیفی بیانگر آن است که میزان مراجعه به کانالهای خریدوفروش تلگرامی بر
اساس آمار بهدست آمده با  38فراوانی برابر با  9/9درصد خیلی کم 37 ،فراوانی و  9/7درصد کم،
 40فراوانی برابر با 10/5درصد متوسط 230 ،فراوانی برابر با  60/2درصد زیاد 37 ،فراوانی برابر با
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 9/7درصد خیلی زیاد است .بنابراین میزان مراجعه مشتریان به خرید کاال و محصوالت تلگرامی با
 60/2درصد زیاد است که این میزان نشان از فعالیت فروشندگان مجازی و از طرفی دیگر استقبال
خریداران کاال است .همچنین ،میزان مراجعه به کانالهای خریدوفروش اینستاگرامی با  38فراوانی
معادل  9/9درصد خیلی کم 37 ،فراوانی معادل  9/7درصد کم 40 ،فراوانی با  10/5درصد متوسط
مراجعه به کانالهای خریدوفروش اینستاگرام از دیدگاه پاسخگویان که فروشندگان و به طور کلی
فعاالن عرصهی کسبوکار خانگی هستند با مقدار  60/2درصد زیاد است.
آزمون فرضیهها
فرضیهی اول :بین زیرساختهای ارتباطی و گسترش تجارت خانگی در فضای مجازی رابطهی
معنادار وجود دارد.
نتایج ارائهشده در جدول  1بیانگر آن است که ارتباط معناداری بین دو متغیر زیرساختهای
ارتباطی و تمامی عناصر مرتبط با آن و گسترش کسبوکار خانگی در فضای مجازی با شدت
همبستگی  0/767و سطح معناداری  0/000وجود دارد .بنابراین میتوان با اطمینان  99درصد
ادعا نمود که گسترش زیرساختهای ارتباطی میتواند از جمله عوامل مؤثر بر گسترش کسبوکار
خانگی باشد که این زیرساختها در ابعاد و زوایای مختلف قابل تفسیر است.
فرضیهی دوم :بین میزان نظارت دولت و گسترش تجارت خانگی در فضای مجازی رابطهی
معنادار وجود دارد.
یافتههای ارائهشده در جدول  1نشان میدهد که ارتباط معناداری بین دو متغیر میزان نظارت
دولت و گسترش تجارت خانگی با شدت همبستگی  0/434و سطح معناداری 0/000وجود دارد .از
این رو ،با اطمینان  99درصد میتوان ادعا کرد که نظارت دولت و توجه به مسألهی کسبوکار
خانگی از جمله عوامل مؤثر بر گسترش تجارت خانگی به شمار میرود.
فرضیهی سوم :بین کیفیت ساختار فناوریهای ارتباطی و گسترش تجارت خانگی در فضای
مجازی رابطهی معنادار وجود دارد.
نتایج ارائهشده در جدول  1بیانگر آن است که ارتباط معناداری بین دو متغیر کیفیت ساختار
فناوریهای ارتباطی و گسترش تجارت خانگی در فضای مجازی با میزان همبستگی  0/547و
سطح معناداری  0/000وجود دارد .بنابراین ،با اطمینان  99درصد میتوان ادعا نمود که ارتقای
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و  230متوسط  60/2درصد زیاد و  37فراوانی معادل  9/7درصد خیلی زیاد است .بنابراین میزان
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کیفیت ساختار فناوریهای ارتباطی و استفادهی بهینه و مدرن از این فناوریها در گسترش
کسبوکارهای خانگی در فضای مجازی و شبکههای مختلف مجازی نقش دارند.
فرضیهی چهارم :بین میزان مالیات ارزشافزده بر کاالها و گسترش تجارت خانگی در فضای
مجازی رابطهی معنادار وجود دارد.
ارزشافزوده بر کاالها و گسترش تجارت خانگی در فضای مجازی با میزان همبستگی  0/878و
سطح معناداری 0/000وجود دارد .بنابراین ،میتوان با اطمینان  99درصد ادعا نمود که میزان
مالیات ارزشافزوده بر کاالها از جمله عوامل و متغیرهای مؤثر بر گسترش و یا کاهش کسبوکارها
در فضای مجازی است.
فرضیهی پنجم :بین هزینههای مبادلهی کاال و خدمات در فضای غیر مجازی و گسترش
کسبوکار خانگی در فضای مجازی رابطهی معنادار وجود دارد.
یافتههای ارائهشده در جدول  1نشاندهندهی آن است که ارتباط معناداری بین هزینههای
مبادلهی کاال و خدمات و گسترش کسبوکار خانگی در فضای مجازی با میزان همبستگی 0/767
و سطح معناداری  0/000وجود دارد .بنابراین ،با اطمینان  99درصد میتوان ادعا نمود که
هزینههای مبادلهی کاال و خدمات در فضای واقعی و به بیانی ایاب و ذهاب عامه در دادوستدهای
عادی بر میزان گسترش کسبوکار در فضای مجازی نقش دارد.
فرضیهی ششم :بین میزان رضایت کاربران فضای مجازی از خریدوفروش در این فضا و
گسترش کسبوکار خانگی در فضای مجازی رابطه وجود دارد.
یافتههای ارائهشده در جدول  1نشاندهندهی آن است که ارتباط معناداری بین دو متغیر
میزان رضایت کاربران فضای مجازی از خریدوفروش در این فضا و گسترش کسبوکار خانگی در
این محیط با میزان همبستگی  0/888و سطح معناداری  0/000وجود دارد .بنابراین ،با اطمینان
 99درصد میتوان ادعا نمود که میزان رضایت کاربران در فضای مجازی از خریدوفروش در این
فضا نیز از عوامل اثباتشده در گسترش کسبوکارهای خانگی به شمار میرود.
فرضیهی هفتم :بین تعامالت بینالمللی در میان تجار خانگی و گسترش کسبوکار خانگی
رابطهی معنادار وجود دارد.
نتایج ارائهشده در جدول  1بیانگر آن است که ارتباط معناداری بین دو متغیر تعامالت بین-
المللی و گسترش کسبوکار خانگی با مقدار همبستگی  0/989و سطح معناداری  0/000وجود
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نتایج ارائهشده در جدول  1بیانگر آن است که ارتباط معناداری بین دو متغیر میزان مالیات
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دارد .بنابراین ،میتوان با اطمینان  99درصد ادعا نمود که تعامالت بینالمللی و ارتباطات خارج از
مرز جعرافیایی برای فعاالن عرصهی مجازی در کسبوکار و تجارتهای خانگی نقش دارد .این
ارتباطات گ سترده نیز مرهون حضور فضای مجازی است که ارتقای فروش محصوالت و تنوع در
نوع کسبوکارهای خانگی را در این فضا به همراه خواهد داشت.

فرضیه

مقدار آماره آزمون

شدت همبستگی

Sig

اول

1/703

0/767

0/000

دوم

9/925

0/434

0/000

سوم

2/343

0/547

0/000

چهارم

3/234

0/878

0/000

پنجم

3/245

0/767

0/000

ششم

3/454

0/888

0/000

هفتم

4/102

0/989

0/000

فرضیهی هشتم :بین نوع شبکهی مجازی و گسترش کسبوکار خانگی در فضای مجازی
رابطهی معنادار وجود دارد.
نتایج ارائهشده در جدول  1بیانگر آن است که ارتباط معناداری بین دو متغیر نوع شبکهی
مجازی و گسترش کسبوکار خانگی در فضای مجازی با مقدار آماره خی دو  2/134و سطح
معناداری  0/000وجود دارد .از این رو ،با اطمینان  99درصد میتوان ادعا کرد که نوع شبکههای
مجازی با توجه به قابلیتها ،عملکردها و سهولتها در گسترش کسبوکار خانگی نقش دارد.
جدول شمارهی دو -نتایج مربوط به آزمون فرضیهی هشتم تحقیق با استفاده از روش خی دو
فرضیه

مقدار آماره آزمون

درجهی آزادی

Sig

هشتم

2/134

21

0/000

نتیجهگیری
به دلیل اهمیت باالی شرکتها و کسبوکارهای خانگی در رشد و توسعهی اقتصادی و
همچنین اشتغالزایی و رفع بیکاری ،اگرچه نظارتها و حمایتها بر این کسبوکارها در نهایت
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جدول شمارهی یک -نتایج مربوط به آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از روش کندال
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ظرافت منجر به اعمال محدودیتها نشود اما بسیاری از کشورهای جهان نسبت به این مسأله و
کارآفرینی از طریق ایجاد این گونه شرکتها روی آورده و برنامهریزیهای بسیار دقیق و هدفداری
را در این زمینه انجام میدهند.
با توجه به وضعیت ایران در تجارت الکترونیک ،برداشتن گامهای اساسی در حوزهی
الکترونیک» که از آن به عنوان یک تسریعکنندهی مطمئن در افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی
نام برده میشود ،از جمله مباحثی است که همواره در بنگاهها و شرکتهای دولتی و خصوصی لزوم
توجه به آن مورد تأکید قرار گرفته است.
یافتههای تحقیق نقش عوامل اثربخش بر گسترش کسبوکار خانگی را در دستهبندیهای
اقتصادی ،سیاسی ،مدیریتی و ...تأیید میکند .بنابراین زیرساخت ارتباطی ،نظارتهای دولتی،
حمایت دولت و در نظر گرفتن امکانات مختلف مجازی و ،...افزایش و گستردگی ساختار فناوری
ارتباطی و مخابراتی ،مسألهی مالیات و مالیات ارزشافزوده و هزینهی مبادلهی کاال و سهم کسب-
وکار خانگی در این کاهش هزینهها و نوع شبکهی مجازی مورد استفادهی فعاالن عرصهی تجارت
و رضایت کاربران و تعامالت بینالمللی در کسبوکارهای مجازی از جمله متغیرهایی است که با
اثبات در فرضیههای مورد نظر محقق به عنوان عوامل اثربخش بر گسترش کسبوکار خانگی در
فضای مجازی بهویژه تلگرام و اینستاگرام به شمار میرود.
بهطور ساده میتوان گفت ،با فراهمسازی زیرساختهای توسعهی تجارت الکترونیک میتوان به
ایجاد یک محیط تجاری مناسب ،بین دولت و بنگاهها کمک کرد و شرایطی را به وجود آورد که
باعث جذب سرمایهگذاران بیشتری شود .در اهمیت تجارت الکترونیک همین بس که با توسعهی
این گونه مباحث میتوان به حذف محدودیتهای زمانی و مکانی در تجارت ،کاهش هزینههای
مبادالت ،دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد و دسترسی مصرفکنندگان به
تولیدکنندگان کاال و خدمات در سطح وسیع اشاره کرد .شاید بهدلیل همین مزایا نهفقط کشورهای
توسعهیافته ،بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از «تجارت الکترونیک» به عنوان ابزاری برای رقابت
در عرصهی داخلی نام میبرند.
فضای مجازی و کسبوکار خانگی در فضایی معلق در حال اجرا و انجام است که با موانع
مختلفی از سوی دولت و آزادی عمل بیشتر از سوی کاربران و یا مشتریان روبهرو شده است .از
این رو نیاز به سیاستگذاریهای صحیح و پیش از آن افزایش آگاهی عمومی نسبت به استفادهی
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فرهنگسازی ،زیربنای حقوقی ،قانونی و زیرساختهای فنی مورد نیاز ،ضروری است« .تجارت
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مجاز و بدون آسیبهای اجتماعی و سیاسی برای افراد است .اما این مسأله برای فعاالن عرصهی
کسبوکار خانگی نیز میتواند میدان نبردی برای مبارزه با محدودیتها و دستیابی به سود و
منفعت حاصل از کسبوکار خود باشد که نیازمند تدابیر متناسب با شرایط است .هر چند نظارت
دولت به منظور رشد و ارتقای این نوع کسب و کارها ضروری است ،اما این نظارت همراه با اعمال
رود.
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