
  361-380 ص، از 1400 پاییز ،3 ةشمار ،14 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 

  
  کارآفرینی زوجی در ایران: چه عوامل محیط درونی موجب 

  شوند؟ هاي کارآفرین می موفقیت زوج
 

  4نرگس ایمانی پور - 3مریم سعیدیان - 2الله صادقی -1زهرا آراستی
  تهران . دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه4و1

  کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهراندانش آموخته . 3و2
  17/02/1400: افتیدر خیتار
 09/05/1400: رشیپذ خیتار

  
  چکیده

هاي اخیر  وکارهاي خانوادگی هستند که علیرغم نقش مؤثري که در دهه وکارهاي زوجی، نوع خاصی از کسب کسب
شده است. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر  ها انجام در اقتصاد کشورها داشته اند، مطالعات محدودي درباره آن

ثري در بهبود و توسعه این نوع کارآفرینی ارائه دهد. لذا این هاي مفید و مؤ حل تواند راه هاي کارآفرین می موفقیت زوج
هاي کارآفرین در یک تحقیق کاربردي با استفاده از  پژوهش با هدف شناسایی عوامل محیط درونی مؤثر بر موفقیت زوج

خاب شدند که هاي کارآفرین موفقی انت هاي مورد مطالعه از میان زوج شده است. نمونه  روش تحقیق کیفی روایتی انجام
هاي چهارده مصاحبه  اند. تحلیل مضمون روایت وکار زوجی خدماتی کوچک و نوپایی را در شهر تهران ایجاد کرده کسب

شامل چهار  "تعامالت زوجین"وکارهاي زوجی به شناسایی سه تم اصلی  شده با زنان در این کسب نیمه ساختار یافته انجام
مدیریت و برنامه "ات شفاف، احترام و اعتماد متقابل و توانایی برقراري تعامل؛ روابط عاطفی زوجین، ارتباط تم فرعی

با دو تم فرعی منابع مالی  "منابع"با سه تم فرعی روابط کاري، تعادل کار و خانواده و رهبري مشارکتی و در نهایت  "ریزي
وسعه کارآفرینی کمک می کند اقدامات حمایتی و منابع غیرمالی انجامید. این یافته ها به سیاست گذاران و برنامه ریزان ت

مناسبی براي توسعه کارآفرینی زوجی در کشور طراحی و پیاده سازي کنند. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت انجام 
  شده است. هاي آتی ارائه پژوهش
  
  ، موفقیت، محیط درونی2، زوج کارآفرین1کارآفرینی زوجی :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
زوج ها با یکدیگر پدیده جدیدي نیست، ولـی ایـن پدیـده در دنیـاي صـنعتی بـا       کار کردن 

پیامدهاي آن براي افراد و خانواده ها متحول شده و در دهه هاي اخیر شـکل تـازه اي بـه خـود     
وکــار زوجــی، نــوعی از  ). کســبEl Shobaki, Block and Lasch, 2021گرفتــه اســت (

وکـار   ها، مالک، مدیر، مجري و متعهد بـه کسـب  وکار خانوادگی است که  در آن زوج  کسب
تـرین سـاختارهاي    وکارهاي خانوادگی از جمله حیـاتی  ). کسبOthman et al., 2016هستند (

 ;Lien, Teng, & Li, 2016)وکـار در جهـان هسـتند     تـرین انـواع کسـب    وکاري و شایع کسب

Oudah et al., 2018)    ي اجتمـاعی کشـورها   و توسـعه اقتصـاد   1که در تولیـد ناخـالص داخلـی
)López et al., 2018   ) و نیـز در توسـعه پایـدار (Oudah et al., 2018  تـوجهی   ) کمـک قابـل

وکارهـا در سرتاسـر جهـان مالکیـت خـانوادگی دارنـد کـه         انـد. هشـتاد درصـد از کسـب     کـرده 
 ;Othman et al., 2016; Wu et al., 2010(هسـتند  وکارهاي زوجی  ها کسب سوم از آن یک

Amubode et al., 2016) هاي کارآفرین در دنیا افزایش قابـل تـوجهی    ولی علیرغم اینکه زوج
هـا توجـه جـدي نشـده      آن هـا آن  ها و عوامل موفقیـت  )، به چالشWu et al., 2010داشته اند (

دهــد کــه  ). اگرچـه بررســی ادبیــات ایــن حـوزه نشــان مــی  Farrington et al., 2011اسـت ( 
اي مختلـف مـورد بررسـی قرارگرفتـه اسـت از جملـه: عوامـل        هـ  کارآفرینی زوجـی از دیـدگاه  

)، کارآفرینــان زن در مقایســه بــا Aladejebi, 2020تاثیرگــذار بــر کســب و کارهــاي زوجــی (
وکـار   عوامل انگیزشی مؤثر بـر مشـارکت زوجـین در کسـب     ،)Eisele, 2011کارآفرینان مرد (

)Othman et al., 2016) مزایا و معایب ،(Aladejebi, 2020 هـاي خـانوادگی    )،کار و تعـارض
)Peregrino, 2018هــا ( )، عوامــل مــؤثر بــر موفقیــت آنFarrington et al., 2011 و تــأثیر (

) .اما هنوز بسیاري از سؤاالت نظري و علمی Eybers et al., 2010متغیرهاي جمعیت شناختی (
فـردي از   در این حوزه حل نشده است و کسب و کارهاي زوجی بـه عنـوان شـکل منحصـر بـه     

 El Shobaki, Blockکسب و کار الزم است از جنبه هاي مختلف مـورد مطالعـه قـرار گیـرد (    

and Lasch, 2021          ؛ یکـی از مـواردي کـه علیـرغم تأکیـد مطالعـات قبلـی بـر اهمیـت آن در(
                                                        

1 GDP 
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) مغفـول مانـده    ;Helmle et al., 2011; Farrington et al., 2011وکارهـاي زوجـی (   کسـب 
(عواملی کـه در کنتـزل کـارآفرین هسـتند) در مقابـل عوامـل       محیط درونی است، نقش عوامل 

وکارهـاي   هـاي آن در موفقیـت کسـب    و مؤلفهبیرونی (عواملی که در کنترل کارآفرین نیستند) 
وکارهـاي زوجـی در    زوجی است. مطالعات نشان داده است که رشـد و بقـا و موفقیـت کسـب    

هاي پیش  که بتوانند در چالش طوري شود به وط میها مرب درجه اول در سطح فردي به روابط آن
در ). Farrington et al., 2011رویشان بین روابط عاطفی و کاري خود تعـادل برقـرار نماینـد (   

مطالعات کسب و کارهاي خانوادگی در ایران نیز به نقش عوامل ارتباطی بین اعضـاي خـانواده   
مسئولیت هاي اعضاي خانواده اشاره شـده اسـت   و نیز لزوم ایجاد مرزهاي روشن در نقش ها و 

وکـار زوجـی، نقـش     طور خاص در حـوزه کسـب   ). همچنین به1392(ایراندوست و همکاران، 
وکارهـا مـورد توجـه قـرار      سازمانی بر موفقیت ایـن نـوع از کسـب    عوامل فردي و عوامل درون

جی تأکید شـده اسـت   وکارهاي زو تر این عوامل در کسب گرفته است و بر اهمیت مطالعه دقیق
)Farrington, 2009; Aladejebi, 2020 .( 

وکارهــاي زوجــی در جوامــع  شــده در مــورد کســب از ســوي دیگــر اکثــر مطالعــات انجــام
) یا در بافت کامالً متفاوت با ایـران  El Shobaki, Block and Lasch, 2021یافته غربی ( توسعه

یـران بـا شـرایط خـاص فرهنگـی اجتمـاعی،       وکارها در بافت ا بوده است. مطالعه این نوع کسب
وکارهـاي زوجـی و حتـی ادبیـات کسـب و کارهـاي        مشارکت نظري مناسبی در ادبیات کسب

خانوادگی خواهد داشت.  با توجه به شرایط اقتصادي ایران خصوصا براي زوج هـاي جـوان بـا    
ار فـارغ  % جمعیـت بیکـ  40.7% مـردان) و سـهم   20.6% زنـان و  35نرخ بیکـاري بـاالي جوانـان (   

)،و با توجه بـه  اینکـه   1399التحصیالن آموزش عالی از کل بیکاران (مرکز آمار ایران، تابستان 
مطالعات نشان داده است که زوج ها به دالیل متنوعی از جمله ایجاد تعادل بین کار و خـانواده،  

شـده از   تکمیل قابلیت هاي یکدیگر، نبود فرصت براي یکی از زوجین و نیز انگیـزه هـاي وارد  
)، El Shobaki, Block and Lasch, 2021محیط وارد دنیاي کسب و کار زوجی مـی شـوند (  

اجتماعی کشور -هاي مختلف که بتوانند به توسعه اقتصادي استفاده از مشارکت جوانان به شیوه
کـارگیري انـواع مختلفـی از کـارآفرینی از جملـه کـارآفرینی زوجـی         کمک کننـد مسـتلزم بـه   
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در این راستا هـدف ایـن   لید ملى و رونق اقتصادى است. ب در تواز الگوهاى مناس یکىعنوان  به
توانـد   مقاله شناسایی عوامل محیط درونی مؤثر بـر موفقیـت کارآفرینـان زوجـی اسـت کـه مـی       

  وکارها ارائه دهد. هاي مفید و مؤثري در بهبود و توسعه این نوع کسب حل راه

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
شــوند:  کــار شـناخته مــی  و هــاي مختلفـی در ادبیــات کسـب   کارهــاي زوجـی بــا نـام   و کسـب 

هـاي   )، زوجDanes and Morgan, 2004( 1هـا  کارهاي خانوادگی تحت مالکیت زوج و کسب
 ,Barnett and Barnett)( 3گـذاران زوجـی   )، سـرمایه Brannon et al., 2013( 2کـارآفرین 

و همکـاران   5).  ال شـوبکی Machek and Hnilica, 2015( 4هـاي زوجـی   ) و شـرکت 1988
هـاي   وکارهـاي زوجـی، ضـمن برشـمردن ایـن نـام       مقالـه مربـوط بـه کسـب     71) در مرور 2021(

ــب  ــف، واژه کس ــار زوج مختل ــن   6وک ــرده و آن را ای ــاب ک ــی   را انتخ ــف م ــه تعری ــد:  گون کن
  کنند. وکاري را با یکدیگر مالکیت و یا اداره می وکاري که در آن یک زوج کسب کسب

وکارهـا در سـه    هاي ایـن نـوع کسـب    وکارهاي زوجی بر خروجی بخشی از مطالعات کسب
انـد. اکثـر ایـن     وکـار و خـانواده متمرکـز شـده     وکار، خـانواده و ترکیبـی از کسـب    سطح کسب

هاي مالی و با هدف مقایسه  طور خاص موفقیت وکار و به هاي سطح کسب مطالعات بر خروجی
وکارهـاي خـانوادگی    وکارها یا سـایر کسـب   اي زوجی با سایر کسبوکاره کارایی مالی کسب

وکارهاي زوجی به دلیل در اختیار داشـتن منـابع و سـرمایه     دهد که کسب بوده است و نشان می
ــی  ــات انجــام   اجتمــاعی خــاص م ــري داشــته باشــند. مطالع ــد عملکــرد بهت ــورد  توانن شــده در م

وکـار بـر خـانواده،     خانواده، تـأثیر کسـب   هاي سطح خانواده (ارتباطات زوجین، درامد خروجی
وکار و خانواده بسیار  تضاد کار خانواده و احساس تنش) بسیار کم و در سطح ترکیبی از کسب

                                                        
1 family business-owning couples 
2 entrepreneurial couples 
3 copreneurs 
4 couple-run companies 
5 El Shoubaki 
6 couple business 
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هـاي امریکـا    هـا بـر روي نمونـه    ) و اکثریت آنEl Shobaki, Block and Lasch, 2021کمتر (
، موفقیـت بـه رضـایتی کـه     وکار خـانوادگی  باشد. این در حالی است که در تحقیقات کسب می

آورنـد گفتـه    وکـار بـه دسـت مـی     اعضا خانواده و سایر ذینفعان به عنوان نتیجـه کلـی از کسـب   
وکـار زوجـی را    ). برخی محققان موفقیت در کسب;Distelberg & Sorenson, 2009شود( می

 انـد  وکـار در نظـر گرفتـه    رضایت زوجین از روابط خود و نیز رضایت از عملکرد مـالی کسـب  

)Farrington et al., 2011هاي خود به این موضـوع   ) در یافته2017( 1دونالد و همکاران ).. مک
هـایی   هاي کارآفرین با میزان رضایت باال از روابط خود نسـبت بـه زوج   اند که زوج اشاره کرده

 فـارینگتون و همکـاران  که از روابط بینابین رضایت کمتري دارند، سودآوري بـاالتري دارنـد.   

هاي مربـوط بـه موفقیـت در     وکار زوجی، از ترکیب نظریه در تعریف موفقیت در کسب )2011(
وکار  کند و در نهایت موفقیت در کسب وکارهاي خانوادگی و مدیریت تیمی استفاده می کسب

وکـار   وکـار و عملکـرد کسـب    زوجی را به شـکل رضـایت زوجـین از روابـط خـود در کسـب      
وکـار بـه ایـن معنـی اسـت کـه زوج        رضـایت از روابـط در کسـب   داند. از نظر این محققان،  می

اي خـود   وکار را براي ازدواجشـان و نیـز توسـعه فـردي و حرفـه      کارآفرین، مشارکت در کسب
اي  وکارهـاي زوجـی نمونـه    کسـب  ).Farrington et al., 2011(داننـد   بخش و مفید می رضایت

وکـار مشـارکتی، یـا عشـق و کـار هسـتند        جذاب از تعامل و وابستگی روابط شخصـی و کسـب  
)Franco & Piceti, 2018اي و شخصـی   وکارهاي زوجی تعامل بین زندگی حرفـه  ). در کسب

ها کـار و زنـدگی مشـترك خـود را ادغـام کننـد و لـذا یکپـارچگی          د آنشو ها موجب می زوج
وکارهـاي   وکار زوجـی نسـبت بـه سـایر کسـب      هاي کار و زندگی در کسب بیشتري میان حوزه

ــود دارد   ــانوادگی وج ــارکت در   (Helmle et al., 2014)خ ــد مش ــان معتقدن ــی محقق . برخ
کنـد، بلکـه منجـر بـه      را تقویـت مـی  وکـار و ازدواج   تنهـا رابطـه کسـب    وکار با همسر، نه کسب

گردد. محققان دیگر اما معتقدند که موفقیت زوج کـارآفرین در   خدمات و نیز عملکرد بهتر می

                                                        
1 McDonald 
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و اینکه رابطـه قـوي در ازدواج، احتمـال     ها بستگی دارد وهله اول به بلوغ و سالمت ازدواج آن
  ).Barnett et al., 2009(دهد  وکار را نیز افزایش می موفقیت زوج کارآفرین در کسب

) در مطالعات خـود بـا در نظـر    2011هاي کار تیمی، فارینگتون و همکاران ( با توجه به نظریه
هــا  بـر ایـن تأکیـد دارنـد کـه ورودي      )I-P-O1(خروجـی   -فراینـد  -وروديگـرفتن چـارچوب   

بـر روي فراینـد و در نهایـت خروجـی     رکیب تیم کاري و منابعی که به آن دسترسـی دارنـد)   (ت
اندازي و زمینه  وکار زوجی در چگونگی راه تأثیرگذار هستند. لذا فرصت بهبود اثربخشی کسب

) عوامـل سـاختاري را در قالـب پـنج دسـته رهبـري،       2009فارینگتون (عملکرد آن نهفته است. 
دواج زوج کـارآفرین  وکار و از ترازي در مدیریت کسب قوانین، منابع مالی، وضوح نقش و هم

تأثیرگذار دانسته است، اما در خصوص چگونگی کاربرد و تقویت این عوامل راهکـاري ارائـه   
تأثیرگـذار بـر موفقیـت    ) عوامـل  2011اي دیگر فـارینگتون و همکـاران (   نداده است. در مطالعه

ي هـا  هاي کـارآفرین را در قالـب ابعـادي شـامل زمینـه (زمینـه داخلـی)، ترکیـب (مهـارت          زوج
ونتر و  بندي کرده است. کار، رهبري، قوانین، رویاي مشترك) تقسیم تکمیلی) و ساختار (تقسیم

هـاي کـارآفرین از جملـه روابـط      اي مـؤثر بـر موفقیـت زوج    ) نیز عوامل رابطه2012( 2همکاران
وکار  خانواده، تعهد به کسب-زوجین، ارتباطات باز، احترام و اعتماد متقابل، انصاف، تعادل کار

مطالعـات   1جـدول   انـد.  و همکاري فـردي غیـر از اعضـاء خـانواده را مـورد بررسـی قـرار داده       
 دهد.   هاي کارآفرین را نشان می شده در حوزه عوامل محیط درونی مؤثر بر موفقیت زوج انجام

  هاي کارآفرین پیشینه تحقیق در مورد عوامل محیط درونی مؤثر بر موفقیت زوج .1جدول 
 ها یافته تحقیق روش نویسنده/سال

Farrington (2009) 
 –زوج کارآفرین در آفریقا  381

 پرسشنامه- روش کمی
عوامل مبتنی بر ارتباطات یعنی تعامل بین زوجین و تعامل میان 

 وکار زوجی تأثیرگذار هستند. اعضاي خانواده بر موفقیت کسب
Eybers et al. 

(2010) 
روش - کارآفرین  زوج 380

 پرسشنامه -کمی
وکار تأثیر  عوامل ارتباطی میان زوجین و رهبري مشترك کسب

 وکار زوجی دارد. شده کسب چشمگیري بر موفقیت ادراك

Farrington et al. 
(2011) 

زوج کارآفرین در  1548
-روش کمی -آفریقاي جنوبی

 پرسشنامه

اي از جمله منابع مالی، اطالعات، تجهیزات و  عوامل زمینه
 مستقیم با موفقیت زوج کارآفرین دارد.ها ارتباط  زیرساخت

                                                        
1 Input-Process-Output 
2 Venter et al 
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 ها یافته تحقیق روش نویسنده/سال

Wu et al. (2010) 
زن در کارآفرین زوجی در  202

 پرسشنامه-روش کمی -تایوان
ریزي باید بخشی از استراتژي زوج کارآفرین جهت  برنامه

 موفقیت باشد.

Eisele (2011) 
ایالت  4زوج کارآفرین در  20

 موفقیت زوج کارآفرین مؤثر است.آموزش موردنیاز، در  مصاحبه- روش کیفی -آمریکا

Helmle et al. 
(2014) 

 20زوج کارآفرین در  210
-صنعت در سانتابارباري کالیفرنیا

 پرسشنامه- روش کمی
 ارتباطات نقشی بسیار مهم در موفقیت زوج کارآفرین دارد.

Kuschel & 
Lepeley  (2016) 

در  زن در کارآفرینی زوجی  5
 - روش کیفی -آمریکاي التین

 صاحبهم

وکار زوجی، تقویت  آگاهی از نقش خود و دیگران در کسب
هاي  نقاط قوت یکدیگر و اعتماد متقابل در موفقیت زوج

 کارآفرین مهم هستند.

McDonald et al. 
(2017) 

روش  -نفر در آمریکا 736
 پرسشنامه -کمی

هاي کارآفرین با میزان رضایت باال از روابط خود نسبت به  زوج
از روابط بینابین رضایت کمتري دارند،  هایی که زوج

 سودآوري باالتري دارند.

Franco & Piceti 
(2018) 

-وکار زوجی در برزیل کسب 7
 مصاحبه- روش کیفی

وکارهاي زوجی عبارت است  ترین عوامل موفقیت کسب مهم
اي  بودن، تقسیم وظایف زوجین و  از: متخصص و حرفه

برقراري ارتباط مؤثر، وکار بین زوجین، اعتماد،  مدیریت کسب
 پذیري و اهداف مشترك انعطاف

 شناسی روش
تحلیل روایتی بوده و از نظر هـدف در دسـته تحقیقـات     -تحقیق حاضر از نظر روش، کیفی

وکارهـاي   هـاي کـارآفرین در کسـب    باشد. جامعه آماري ایـن تحقیـق شـامل زوج    کاربردي می
نفر طبق تعریف وزارت صنعت، معـدن و تجـارت) و نوپـا (زیـر      50خدماتی کوچک (کمتر از 

زوج کـارآفرین در   30هـاي اولیـه،    تهران است. در بررسی ) در شهرGEMماه طبق تعریف  42
تهران شناسایی شدند. پس از بررسی و مصاحبه تلفنی اولیه بر اساس تعریف عملیاتی فارینگتون 

زوج کــارآفرین کــه در آن زوجــین مالکیــت و مــدیریت  20) از موفقیــت درك شــده، 2011(
هـا را عهـده داشـتند و طبـق گفتـه       یـت وکار و نیز مسئولیت مشترك در تمام فعال مشترك کسب

وکار و هم در خانواده رضایت خاطر داشتند انتخـاب   خودشان از روابط بینابینشان هم در کسب
شدند. الزم به ذکر است که به دلیل عدم تمایل اکثر مردان به همکاري در تحقیـق و مصـاحبه،   

آوري  احبه نیمه سـاختاریافته جمـع  هاي تحقیق با ابزار مص ها فقط با زنان انجام شد. داده مصاحبه
ها تا نمونه چهاردهم ادامه یافت. روایی در این پـژوهش   ها بر اساس اشباع داده شدند و مصاحبه

ها توسط  و بازبینی سؤال 5W1Hهاي مصاحبه بر اساس مبانی نظري و با تکنیک  با تدوین سؤال
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ها و تهیه نسخه کتبی  صاحبهنفر از خبرگان موضوع انجام گرفت. همچنین ضبط صداي همه م 2
هـا انجـام شـد. پایـایی در ایـن       شده و نیز بازگشـت چنـدباره و تحلیـل داده    هاي ضبط از مصاحبه

هـاي سـؤاالت    آزمـون و اصـالح برخـی از بخـش     پژوهش با انجام دو مصاحبه بـه عنـوان پـیش   
ریزتـر   هـاي  ها با پرسـش  شده انجام شد. همچنین بررسی خألهاي ممکن در برخی سؤال طراحی

هـا بـا روش تحلیـل     هاي حاصل از این مصاحبه هاي بعدي اعمال شد. در نهایت داده در مصاحبه
دهـی، توصـیف و    وتحلیـل، سـازمان   تم تحلیل شدند. تحلیل تم روشـی بـراي شناسـایی، تجزیـه    
زعـم   ). بـه Braun & Clarke, 2006گـزارش مضـامین موجـود در یـک مجموعـه داده اسـت (      

اي خطـی در یـک فراینـد مـداوم      )، تحلیل تم یک روش شش مرحلـه 2017( و همکاران 1نوول
توانـد شـامل    فراینـد مـی   یابد. این وبرگشت بین مراحل است که با گذشت زمان توسعه می رفت

گـذاري   هـا، تعریـف و نـام    هاي اولیه، بـازبینی تـم   ها، ایجاد تم شش مرحله شامل آشنایی با داده
   ).Braun & Clarke, 2006ات تحقیق باشد(مضامین و تهیه گزارش بر اساس ادبی

  ها یافته
  الف) توصیف جمعیت شناختی

کننـدگان   وکارهاي زوجی کوچک و نوپاي خدماتی شهر تهران مشارکت زن در کسب 14
سال سن داشـتند.   30نفر کمتر از  4سال داشتند.  35تا  30نفر  10دهند.  این تحقیق را تشکیل می

وکـار   کسـب  7نفر دکترا بودند.  3نفر کارشناسی ارشد و  6سی، نفر داراي تحصیالت کارشنا 5
سـاله   وکـار یـک   کسـب  3وکـار دوسـاله و    کسب 4که  سال از شروعشان گذشته بود. درحالی 3

 بودند.  

  ها ب) تفسیر یافته
ها و ادبیـات   شده و در حرکت رفت و برگشتی بین داده مصاحبه انجام 14هاي  با تحلیل داده

لی به عنوان عوامل محیط درونی (عواملی که در کنترل کارآفرین است) مـؤثر  تم اص 3تحقیق، 
  شوند: هاي کارآفرین شناسایی شدند که در ادامه تشریح می بر موفقیت زوج

                                                        
1 Nowell 
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  تعامل زوجین .1
که  وکار زوجی ضروري است. از آنجایی روابط باکیفیت بین زن و شوهر در موفقیت کسب

ها از اهمیت  خانوادگی مشترك هستند، روابط بین آن زوج کارآفرین در هر دو حوزه کاري و
هـا در بخـش    هـاي مصـاحبه   ). تحلیـل داده Farrington et al., 2011اي برخـوردار اسـت (   ویژه

  دهد: تم فرعی را نشان می  4تعامل زوجین 
  طلبی، قدردانی، گذران وقت با یکدیگر) زوجین (تفاهم اولیه، مساواترابطه عاطفی  1.1

وکـار   خانواده زوج کارآفرین، کیفیت ازدواج با موفقیت کسـب -بر مبناي مدل تعارض کار
یـک ازدواج قـوي، سـالم و بـالغ احتمـال       ).Venter et al., 2012زوجـی رابطـه مثبـت دارد (   

هـاي   روایـت ) Gross & Gross, 2007( دهـد  وکـار زوجـی را افـزایش مـی     موفقیـت کسـب  
  ها نیز بر نقش بااهمیت رابطه عاطفی زوجین در موفقیت زوج کارآفرین تأکید دارند: مصاحبه

حتماً با هم به تفاهم  برسید. نه فقط در کار، که این مورد در ازدواج مهم تره. وقتی تفاهم "
یشه. مـا از اول صـمیمت بسـیاري    داشته باشید بخش زیادي از مسائل مربوط به روابط شما حل م

  هاي قیمتی) ساله در حوزه طراحی سنگ35( "داشتیم این مورد بسیار کمک کننده بوده
وکـار   طلبی، قدردانی، لذت گذران زمـان بـا یکـدیگر بـر موفقیـت کسـب       همچنین مساوات

 ,.Venter et alاي الزم هسـتند (  زوجـین تـأثیر مثبـت دارد و بـراي موفقیـت شخصـی و حرفـه       

  دهند: ها نیز این موضوع را نشان می هاي مصاحبه ). روایت2012
اگر حس رقابت بینتون باشه یا این حس به همسرتون منتقل بشه، توي روابطتون تأثیر فوق  "

سـاله در   32( "بخواهیـد  چیز رو به یک اندازه براي هـم   اي داره. باید بدونید که همه العاده منفی
 حوزه خدمات مجالس)

هاش و کارهـایی کـه انجـام     دم همیشه به همسرم نشون بدم که قدردان محبتمن سعی کر"
  ساله حوزه مشاور مالی) 35( "میده هستم 

وکـارمون، هـم    بریم. به خاطر نوع خـاص کسـب   ما واقعاً از اینکه کنار هم هستیم لذت می"
سـاله   28( "بخشـه   زندگیمون و هم کارمون کنار همه. مدام پیش هم هستیم و این برامون لـذت 

  پزي) در حوزه آموزش شیرینی
  ارتباطات شفاف (مباحثه، مذاکره، سازگاري، تقویت روحی یکدیگر) 1.2
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توجه دیگر نقش ارتباط شفاف بین زوجین در موفقیـت زوج کـارآفرین    از جمله نتایج قابل
هست. ارتباطات شفاف بـین زوجـین بـه توانـایی زوج کـارآفرین در برقـراري ارتباطـات بـاز و         

بـراي تقویـت   که ) Venter et al., 2012گذاري تمام اطالعات با یکدیگر اشاره دارد ( تراكاش
ــداز موفقیــت آن اثربخشــی تعــامالت بــین زوجــین و نیــز تقویــت چشــم   هــا ضــروري اســت.  ان

) ارتباطـات بـاز را بـه شـکل وضـوح و سـازگاري، پایـه و اساسـی بـراي حـل           1997(1گرسیک
 ).Venter et al., 2012دانـد (  وکـار زوجـی مـی    کسـب  ها و حرکت به سمت موفقیـت  اختالف

وکـار ماننـد    هـاي کـارآفرین قـادر بـه انجـام فراینـدهاي ضـروري کسـب         بدون ارتباطات، زوج
باشــند. مــواردي کــه بــراي عملکــرد   همکــاري، بــه اشــتراك گذاشــتن دانــش و مــذاکره نمــی 

 ,Barnett & Barnettخورد ( وکار شکست می ها کسب وکار ضروري است و بدون آن کسب

  ها نیز بر این موضوع تأکید دارند: هاي مصاحبه روایت). 1988
اي  صحبت کردن در خصوص مسائل مختلف باعـث میشـه اطالعـاتی کـه تـوي هـر زمینـه       "

  هاي قیمتی) ساله در حوزه طراحی سنگ 35( "دارید براي هم نقل کنید
خصـی و توافقـات بـین    رویـم. اصـول ش   رویـم. بـا توافقـات پـیش مـی      ما قانونی پیش نمـی "

  ساله در حوزه صنایع غذایی ) 32( "خودمون باید رعایت بشه
 35("تر میشه ببینید توي ارتباط موفق شما به هم قوت قلب میدید. یک جور روحیتون قوي"

  ساله در حوزه مشاوره مالی)
  ي)هاي یکدیگر، حمایت و همدرد احترام و اعتماد متقابل (صداقت، اعتماد به توانایی 1.3

) اعتماد یعنی باور یا اعتقاد یـک نفـر بـه صـداقت، درسـتی و      2004(2مطابق مطالعه نورتوث
شود. وي اعتماد را بر اساس احتـرام متقابـل    توانایی فرد دیگر که موجب توسعه روابط سالم می

) 1996( 3نلتـون ). Venter et al., 2012دانـد (  وکار زوجی موفـق مـؤثر مـی    براي ساختن کسب
دانـد   وکارهاي زوجی موفـق مـی   احترام و اعتماد به یکدیگر را خصوصیت مشترك تمام کسب

)Venter et al., 2012 .(کنند، یـک لبـه    وکاري را با یکدیگر آغاز می زمانی که زوجین کسب

                                                        
1 Gersick 
2Northouse 
3 Nelton 
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شـود. حمایـت زوجـین از یکـدیگر باعـث کـاهش رقابـت بینـابین و          ها ایجاد می رقابتی بین آن
طور که فـارینگتون نیـز در تحقیـق     گردد. همان کار زوجی به سمت موفقیت میو حرکت کسب

توانـد اشـکال گونـاگونی مثـل پشـتیبانی دوطرفـه،        کرده است حمایت از همسـر مـی   خود اشاره
در تحقیق ). Farrington et al., 2011همدردي و همپوشانی در اجراي تصمیمات داشته باشد (

هاي یکدیگر و نیز  حاکی از اهمیت صداقت، اعتماد به تواناییها  هاي مصاحبه حاضر نیز روایت
  هاي کارآفرین دارد: حمایت و همدردي زوجین در موفقیت زوج

وکاري شروع بشـه، چـه    به نظر من اگر اعتمادي وجود نداره، اصالً امکان نداره که کسب"
  زه صنایع غذایی)ساله در حو 32( "برسه که موفق بشه. ما هر دوتامون به هم اعتماد داریم 

  هاي قیمتی) ساله در حوزه طراحی سنگ 35( "صداقت سازنده اعتماد بینابینتون هست"
ــوي       "   ــا ت ــه. م ــرمم میکن ــتیبانیش دلگ ــن پش ــرده و ای ــتیبانی ک ــن پش ــه از م ــرم همیش همس

کنـه و یـا    گیـره و دیگـري اجـرا مـی     ها کنار هم هسـتیم. گـاهی یکـی تصـمیم مـی      گیري تصمیم
  در حوزه خدمات مجالس) ساله 32("بالعکس 

هـاي فکـري    توانایی برقراري تعامل (فن بیان، گوش دادن فعال و مؤثر، توجه به تفـاوت  1.4
  زن و مرد)

خواد. یعنی به نظرم یک مهارته. هم با همسرت هم با تمـام   ارتباط برقرار کردن مهارت می"
  دمات مجالسی)ساله در حوزه خ 32( "وکارت باهاشون در تماسی کسایی که بخاطر کسب

ترین کاریه که باید انجام داد. حرف مـن نیسـت، تـو تمـام      ترین و مهم شنونده بودن سخت"
  ساله در حوزه خدمات مجالس). 28( "شده هاي مربوط به ارتباطات بهش اشاره کتاب

هـاي فکـري زنـان و مـردان، در      گر این هستند که اهمیت به تفـاوت  ها نشان روایتهمچنین 
  رآفرین تأثیرگذار است. موفقیت زوج کا

نگر. واقف بودن بـه ایـن موضـوع باعـث میشـه بدونیـد کـه         مردها کلی نگرن و زنها جزئی"
سـاله در   27( "کنیـد  مکمل هم هستید. چه توي کار و چه توي زندگی همدیگر رو تکمیل مـی 

  حوزه صنایع غذایی)
 ریزي و مدیریت برنامه .2

ریـزي و تعریـف دقیـق وظـایف و      وکـار زوجـی مسـتلزم برنامـه     مدیریت مشترك در کسب
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 انجامد.    اختیارات زوجین است که به برقراري تعادل بین کار و خانواده می
  ها، روابط رسمی، مرزبندي کار و خانواده) روابط کاري (تفویض اختیار، وضوح نقش 2.1

توجهی باعث کاهش تعـارض و رقابـت بـین     بلطور قا هاي کاري به تعریف روشن مسئولیت
). نبــود شــرح شــغل و وضــوح نقــش در Tompson & Tompson, 2000شــود( زوجــین مــی

 ,.Farrington et al( دهـد  وکارهاي زوجی، پتانسیل مسائل و تعارضـات را افـزایش مـی    کسب

  شوندگان در تحقیق حاضر نیز مؤید این مطلب است: هاي مصاحبه قول نقل ).2011
ایف کاریمون مشخص هست. جایی ثبت نکردیم، اما هر کدوم مـی دونـیم چـه نقشـی بـر      وظ"

سـاله   34( "عهده داریم. مثالً بخش بازاریابی و فنی با همسرم هست. بخش اداري با من هسـت  
  در حوزه خدمات مجالس)

 32( "شید رسمی برخورد کنید و به محـل کـارتون کـامالً حالـت اداري بدیـد      شما مجبور می"
  له در حوزه صنایع غذایی)سا
به مرور زمان خیلی چیزها رو میشه یاد گرفت. مثالً من بعـد از مـدتی متوجـه شـدم کـه خیلـی       "

سـاله در حـوزه خـدمات     32( "مون رو از هـم تفکیـک کنـیم    خوبه بتونیم مسائل کار و زندگی
  مجالسی)

  استفاده از نیروي کمکی)کار،  برقراري تعادل بین کار و خانواده (مدیریت زمان، تقسیم 2.2
خانواده، عبارت است از رضایت و عملکرد مطلوب در کـار و خانـه بـا حـداقل     -تعادل کار
زمانی تعامل بین سیسـتم   پوشانی و هم هماین در حالی است که  ).Helmle, 2010تعارض نقش(

دن دو کنـد. در واقـع، کنـار هـم قـرار دا      فرد مـی  وکار زوجی را منحصربه کار و خانواده، کسب
وکار را  سیستم که رویکردهاي مختلف و متفاوتی دارند، باعث تعارض شده و اثربخشی کسب

هاي کاري موفق، شرح شغل، وظایف فـردي و   در تیم ).Venter et al., 2012دهد ( کاهش می
کـار بـه صـورت واضـح و مشـخص و بـا        مسئولیت اعضا کامالً مشخص و واضح است و تقسیم

ها به ایـن   ). برخی روایتFarrington et al., 2011( وکار وجود دارد توافق همسران در کسب
  اند: موضوع اشاره کرده

ام بـا   دونستم باید چیکار کنم، کارم و خـانواده  اوایل هیچ وقتی براي خودم نداشتم، اصالً نمی" 
وظایف کاري رو بین خودمون تعریف کنیم  و هـر کـدوم    هم قاطی شده بودن. بعد یاد گرفتیم
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  ساله در حوزه صنایع غذایی) 32( "دونستیم که چه بخشی از کارها رو بر عهده داریم یم
باید از زمان حداکثر استفاده رو بکنید. چون وظایف زیادي رو بر عهده دارید. هـر کـاري رو   "

  ساله در حوزه خدمات مجالس) 28( "مجبورید در زمان مشخصش انجام بدید
کـم دسـتم    بود، واقعاً آزاردهنده بـود. زمـان کـه گذشـت، کـم     اوایل بخشی از کار توي خونه "

  ساله در حوزه صنایع غذایی) 32( "کنم اومد، مثالً اآلن از نیروي کمکی استفاده می
  رهبري مشارکتی (توافقات بین زوجین، رویاي مشترك) 2.3

توجـه و مشـارکتی دارد    بخـش، قابـل   وکار زوجـی اشـاره بـه سـبکی الهـام      رهبري در کسب
)Farrington et al., 2011   دهـد کـه اجـراي سـاختار قـانونی،       ). شواهد نظري بسـیاري نشـان مـی

دهد. همچنین ساختارهاي قـانونی   وکار زوجی را افزایش می ها موفقیت کسب ها و رویه سیاست
). اصـول و  Farrington et al., 2011وکارهـاي زوجـی بـه شـکل غیررسـمی اسـت (       در کسـب 

  ها مشهود است:  هاي مصاحبه وایتتوافقات میان زوجین در ر
ببینید ما مدیریت یا رهبري به اون شکلی که مـثالً دسـتور دادنـی باشـه، نـه نـداریم. اصـالً        "
کنـیم، مشـورت    تونم بگم کدوممون مدیر هستیم. ما با هم راجع به تمام موارد صـحبت مـی   نمی
ساله در حوزه 32( "مشارکت میکنیمکنیم، دوتایی با هم تمام موارد رو انجام می دیم. با هم  می

  صنایع غذایی)
وکـار هماهنـگ باشـد،     شـده در کسـب   هاي ارائـه  زمانی که نیازهاي اعضا خانواده با فرصت

یابد که حرفه او نیازهاي هویـت شخصـی و نیازهـاي     شود. فرد در می رویاي مشترك محقق می
ام و همفکـري ذینفعـان در   تـداوم انسـج   "رویاي مشـترك "کند.  مراحل زندگی او را تأمین می

 Farrington et( دهـد  وکار و در نتیجه همکاري زوجین را افـزایش مـی   خصوص اهداف کسب

al., 2011 .(طور که در روایت این مصاحبه بیان شده است: همان  
عالقه هر دو نفر مهم هستش. فقـط نبایـد خودتـون رو در نظـر داشـته باشـید. ایـن طـوري         "
اي فعالیـت کنیـد    رکت کنید. خودتون و همسرتون حتماً باید تو زمینـه آمیز ح تونید مسالمت نمی

سـاله در   32( "خوریـد  مندید. اگر عالقتون مشترك نباشـه حتمـاً بـه مشـکل مـی      که بهش عالقه
  حوزه خدمات مجالس)
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  منابع  .3
در تحقیق حاضر تم منابع شامل منابع مالی و غیرمالی، به دسترسـی و تـأمین منـابع و بسـتري     

 کند.  وکار به آن نیاز دارند، اشاره می که زوج کارآفرین به منظور عملکرد موفق در کسب
  ها) انداز مشترك، حمایت مالی خانواده منابع مالی (پس 3.1

هـاي   دهـد. یکـی از تفـاوت    مالی را نشـان مـی   هاي این تحقیق اهمیت دسترسی به منابع یافته
انـداز زوجـین در ایـن نـوع      وکارهـا، مشـترك بـودن پـس     وکارهاي زوجی با سایر کسب کسب
هـاي بـه    حـل  کند و البته یکـی از راه  هایی مواجه می ها را با محدودیت وکارهاست که آن کسب

هاي زیر اهمیت منـابع   روایتشده توسط زوجین استفاده از منابع مالی خانواده است.  کار گرفته
  دهند: هاي تأمین آن توسط چند زوج کارآفرین را نشان می مالی و راه

سـاله در   32( "انـدازي کـه داریـد    خب شما شریک دیگه اي ندارید، خودتـون هسـتید و پـس   "
  حوزه تور لیدري)

آغاز اي که خودمون داشتیم چندان کفاف  . سرمایهنقش پول توي موفقیت کامالً مشهوده "
مون را با خانواده هامون مطرح کردیم، تونستیم ازشـون مبلغـی را بـه     داد، وقتی ایده کار رو نمی

  ساله در حوزه خدمات مجالس) 32( " عنوان سرمایه دریافت کنیم
    منابع غیرمالی 3.2

ــابع غیرمــالی، مصــاحبه  ــزات و   در بخــش من شــوندگان بــه نقــش دانــش و اطالعــات، تجهی
 اند: دهتکنولوژي اشاره کر

اطالعات موردنیاز توي ایران در دسترس نبود از طریق آشناها تونستیم به منابع موردنظر از "
  هاي قیمتی) ساله در حوزه طراحی سنگ 35( "خارج کشور دست پیدا کنیم

وکار زوجی مـی دونـم    هاي الزم براي کسب هاي آموزشی رو یکی از زیرساخت من دوره"
  ذایی)ساله در حوزه صنایع غ 32( "
هسـت. مـثالً مـن خـودم بـه مـواد        وکاري مربوط به نوع فعالیتش تجهیزات موردنیاز هر کسب "

  ساله در حوزه صنایع غذایی ) 32( "گیاهی خاص نیاز دارم
کار ما در بستر اینترنت هست، هم شروعش و هم در حال حاضر بخش عمده تبلیغـاتمون   "

  ه صنایع غذایی)ساله در حوز 27( "هاي اجتماعی هست  توي شبکه
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کنم  شن. من فکر می روز می تکنولوژي در حال پیشرفت هست، صنایع و تجهیزات دارن به"
سـاله در   34( "روز توي پیشرفت کارها داره نیازي به بازگو شدن ندارن  نقشی که تکنولوژي به

  حوزه خدمات مجالس)
کمـال طلبـی) در    نفس، خودباوري، هدف بـزرگ و  اعتمادبههمچنین به نقش زمینه فردي (

هاي شخصـیتی و زمینـه فـردي هـر یـک از       ویژگیاند.  هاي کارآفرین اشاره کرده موفقیت زوج
) بـر  1997دهد. فـولی و پـاول (   تنهایی، موفقیت زوج کارآفرین را تحت تأثیر قرار می زوجین به

العـات  انـد. ولـی در مط   لزوم بررسی تأثیر زمینه فردي بر موفقیت زوج کـارآفرین تأکیـد نمـوده   
هـاي   هـا نشـان از اهمیـت ایـن ویژگـی      هـاي مصـاحبه   نشده است. روایت پیشین این بررسی انجام
  هاي کارآفرین دارد: فردي در موفقیت زوج

 "نفـس برخـورد کنیـد    نفس تو ساختن ارتباطاتتون خیلی تأثیر داره. باید با اعتمادبه اعتمادبه"
  پزي) ساله در حوزه آموزش شیرینی 28(

رو باور کنی.  این باور داشتن بهت جرات میده که حرکت کنی و کارتو جلو باید خودت "
  ساله در حوزه آژانس هواپیمایی) 32( "ببري
وکار را زدیم و این تنها بخش کـوچکی از   ما براي رسیدن به کمال باال استارت این کسب"

  ساله در حوزه صنایع غذایی) 32( "خواهیم به آن برسیم چیزي هست که می
خواسـتیم بـه جاهـاي بـاال برسـیم. هنـوز        دوتامون خیلی کمال طلب هستیم. همیشـه مـی  هر "

  ساله در حوزه آژانس هواپیمایی) 33( "نرسیدیم. مسیرمون طوالنیه و فعالً ادامه داره
رسـیم. ایـن    ما یک هدف بزرگی داریم که هنوز بهش نرسیدیم و امـا مـی دونـیم کـه مـی     "

  ساله حوزه خدمات مجالس) 34( "یمهدف باعث میشه که محکم تر کار کن

 گیري بحث و نتیجه
ــاري زوج      ــه آم ــی در جامع ــق کیف ــا روش تحقی ــه ب ــه ک ــن مقال ــارآفرین در   در ای ــاي ک ه

تم اصلی شامل منابع، تعامل زوجـین   3وکارهاي کوچک خدماتی شهر تهران انجام شد،  کسب
هـاي کـارآفرین    ریزي به عنوان عوامل محیط درونی مـؤثر بـر موفقیـت زوج    و مدیریت و برنامه

  شناسایی شدند. 
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وکارهاي زوجی از اهمیت و نقش تعامالت بین زوجین  اکثر مطالعات کسب: تعامل زوجین
انـد. روابـط بـا کیفیـت      وکارها صحبت کـرده  به عنوان عامل ارتباطی در موفقیت این نوع کسب

)Farrington et al., 2011 کیفیـت ازدواج ،( )Venter et al., 2012   ازدواج سـالم و بـالغ ،(
)Gross and Gross, 2007طلبی، قدردانی و لذت گذران زمان با یکدیگر ( ت)، مساواVenter 

et al., 2012    ارتباطـات شـفاف بـین زوجـین ،( )Venter et al., 2012; Barnett & Barnett, 

) و Venter et al., 2012)، اعتماد و احتـرام متقابـل (  Venter et al., 2012( )، سازگاري1988
شـوند. در عـین    ) در مطالعات پیشین دیده میFarrington et al., 2011نیز حمایت و پشتیبانی (

دسـته   3صـورت پراکنـده در ادبیـات موضـوع وجـود داشـت در        بندي مواردي که به حال دسته
با نگـاه جزیـی تـر در    " احترام و اعتماد متقابل"و  "ارتباطات شفاف"، "رابطه عاطفی زوجین"

 "توانایی برقـراري تعامـل  "هاي این تحقیق است. همچنین دسته چهارم با عنوان  هر دسته از یافته
در  "هـاي فکـري زن و مـرد    توجـه بـه تفـاوت   "و  "گوش دادن مـؤثر "، "فن بیان"هاي  با مؤلفه

  هاي خاص این تحقیق است.  ادبیات تحقیق مشاهده نشد و از یافته
صورت پراکنـده   وکارهاي زوجی به : در مطالعات پیشین حوزه کسبریزي امهمدیریت و برن

وکارهاي زوجی از جمله وضـوح نقـش،    سازمانی مؤثر بر عملکرد کسب به برخی عوامل درون
 ,.Farrington et alتقسیم کار توافقی، رهبري مشارکتی، ساختار غیررسمی و رویاي مشترك (

 -و تعـادل کـار   )Tompson & Tompson, 2000ري (هاي کا )، تعریف روشن مسئولیت2011
ها در سـه دسـته روابـط کـاري،      بندي آن ) اشاره شده است. ولی دستهHelmle, 2010خانواده (

هـاي هـر دسـته از     برقراري تعـادل بـین کـار و خـانواده و رهبـري مشـارکتی بـا شناسـایی مؤلفـه         
  هاي این تحقیق است.  یافته

 ,.Farrington et al., 2011; Farrington et alو همکـاران ( :  بـا اینکـه فـارینگتون    منـابع 

ها، اطالعـات مـوردنظر و    ) در مطالعات خود به اهمیت نحوه تأمین منابع مالی، زیرساخت2010
انـد، ولـی    کـرده  هاي کـارآفرین اشـاره   دسترسی به تجهیزات و تأثیر مستقیم آن بر موفقیت زوج

طورکلی در ادبیات حوزه  اند. همچنین نیاز به آموزش به شتهها ندا هاي آن نگاه جزیی تر به مؤلفه
هاي مربوطه  ) آمده است. شناسایی مؤلفهEisele, 2011صورت پراکنده ( هاي کارآفرین به زوج
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هـاي ایـن تحقیـق هسـت. در      از یافتـه  "تکنولـوژي "و  "منـابع مـالی مشـترك زوجـین    "از جمله 
ر لزوم بررسی تأثیر زمینه فـردي بـر موفقیـت    ب، علیرغم تأکید "زمینه فردي"خصوص تم فرعی 

لــذا کلیــه مــوارد نشــده اســت.  زوج کــارآفرین، ولــی در مطالعــات پیشــین ایــن بررســی انجــام 
 "هدف بزرگ"، "خودباوري در زنان"، "نفس اعتمادبه"شده در تم زمینه فردي شامل  شناسایی

تفـاوت ایـران نیـز در    هـاي ایـن تحقیـق هسـت کـه شـاید کانتکسـت م        از یافته "کمال طلبی "و 
 شناسایی این موارد تأثیر داشته است.

 مشارکت نظري و کاربردي این تحقیق در دو بخش قابل بیان است. در مطالعـات پیشـین بـه   
وکـار زوجـی اشـاره شـده و بـر       سـازمانی بـر موفقیـت کسـب     نقش عوامل فردي و عوامل درون

 ,Farringtonتأکیـد شـده اسـت (    وکارهاي زوجی تر این عوامل در کسب اهمیت مطالعه دقیق

2009; Aladejebi, 2020 ،(صـورت   هاي عوامل مربوط بـه محـیط درونـی بـه     ولی ابعاد و مؤلفه
هـاي   تم اصلی بـا تـم   3هاي این تحقیق با شناسایی  یکپارچه و جامع بررسی نشده است. لذا یافته

هـاي   قیـت زوج تـري از عوامـل محـیط درونـی مـؤثر بـر موف       فرعی در هر مورد شـناخت کامـل  
وکارهـاي زوجــی   دهـد و مشــارکت نظـري و کــاربردي در حـوزه کســب    کـارآفرین ارائـه مــی  

وکارهاي زوجـی بـر اهمیـت و     شود. همچنین علیرغم تأکید مطالعات حوزه کسب محسوب می
 ,Farrington et al., 2010هـاي مختلـف (   لزوم بررسی و تحقیـق ایـن موضـوع در کانتکسـت    

2011; Helmle, 2010; Wu et al., 2010هـاي   )، تاکنون مطالعه کاملی در جامعه آماري زوج
هـاي   کارآفرین در ایران و یا کشورهایی با بافتی مشابه ایران انجام نشده است. لـذا مطالعـه زوج  

تواند مشارکت نظري و کاربردي مناسبی در این حـوزه   کارآفرین در بافت متفاوت ایران نیز می
  باشد.

ــه موفقیــت زوج  در راســتاي یافتــه هــاي کــارآفرین،  هــاي ایــن تحقیــق در جهــت کمــک ب
  شود:  گذاري و کاربردي به صورت زیر ارائه می پیشنهادهاي سیاست

وکـار زوجـی،    هاي تعاملی و ارتباطی بین زوجین در موفقیت کسب با توجه به نقش مهارت .1
رقـراري تعـامالت موفـق بـین     هـاي ب  هاي آموزشی به منظور تقویـت مهـارت   برگزاري دوره

وکـار پیشــنهاد   هـاي روز در کسـب   سـازي و اسـتفاده از تکنولـوژي    زوجـین، مهـارت شـبکه   



  378 1400 پاییز، 3 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

و  "خودبـاوري زنـان  "شود. همچنین با توجه به تأثیر کلیشه جنسیت در مواردي از جمله  می
هاي مـرتبط   ، شرکت زوجین به صورت مشترك در دوره "هاي فکري زن و مرد تفاوت"یا 

هـاي آموزشـی بـه منظـور تقویـت مهـارت زوجـین در         گردد. در عین حال دوره اد میپیشنه
  رسد.  مرزبندي کار و خانواده و برقراري تعادل بین این دو ضروري به نظر می

هـاي بیشـتر    وکـار و نیـز محـدودیت    با توجه به نقش با اهمیت منابع مالی در موفقیت کسـب  .2
منـدي   مشترك بـودن منبـع مـالی زوجـین، بهـره      زوجین در دسترسی به منابع مالی به واسطه

وکارهـاي   توانـد در موفقیـت کسـب    تر ماننـد تـأمین مـالی جمعـی مـی      زوجین از منابع متنوع
زوجی مفید واقع شود.  همچنـین ارائـه تسـهیالت دولتـی در خصـوص تـأمین مـالی خـاص         

 وکارها کمک کند.  تواند در موفقیت این نوع کسب وکارهاي  زوجی می کسب
وکـار   هـاي الزم بـراي موفقیـت کسـب     توجه به نقش دسترسی به اطالعـات و زیرسـاخت  با  .3

توانـد کمـک    هاي کارآفرینی می هاي کارآفرینان زوجی توسط انجمن زوجی، ایجاد شبکه
هـاي الزم   هاي کارآفرین در دسترسی به اطالعـات، تجهیـزات و زیرسـاخت    مؤثري به زوج

 وکارشان باشد. براي موفقیت کسب
هاي این تحقیق، عدم تمایل مردان به مشارکت در مصاحبه بـوده اسـت.    ه محدودیتاز جمل
وکارشـان   که بیان و تفسیر دو طرف یک رابطه درباره نوع رابطه و نتایج آن بر کسـب  ازآنجایی

شـود در تحقیقـات آتـی     ها متفاوت باشـد، لـذا پیشـنهاد مـی     تواند بر اساس تصاویر ذهنی آن می
انجام پـژوهش   وج کارآفرین به موفقیت مورد بررسی قرار بگیرد. همچنینتحلیل تطابقی نگاه ز

کمی، بررسی در جامعه آماري متفـاوت، بررسـی جداگانـه تـأثیر هـر یـک از عوامـل فـوق بـر          
هـاي آن بـا نتـایج     هاي کارآفرین ناموفق و مقایسه یافته وکار زوجی، مطالعه زوج موفقیت کسب

  گردد. این تحقیق پیشنهاد می
  

   



  379 شوند؟ هاي کارآفرین می کارآفرینی زوجی در ایران: چه عوامل محیط درونی موجب موفقیت زوج

 ابعمن
عوامل کلیـدي اثرگـذار   "). 1392ایراندوست، ع؛ قوامی پور، م؛ ابراهیم نژاد، ر؛ حسین پور، د (

توسـعه  ، "اي بنـدي بـا روش تحلیـل شـبکه     وکارهـاي خـانوادگی اولویـت    بر موفقیت کسب
 .  55-74)، 2(6، کارآفرینی

ــار،   1399( مرکـــز آمـــار ایـــران ــارگیري نیـــروي کـ ــایج طـــرح آمـ )، گـــزارش بررســـی نتـ
https://www.amar.org.ir/english  

Aladejebi, O. (2020). Copreneurs: The Impact of Spousal Relationships on Business 
success In Nigeria. Archives of Business Research, 8(2), 65-78. 

Amubode, A. A., Rauf-Lawal, H. M., & Owodiong-Idemeko, B. M. (2016), ‘Attitude of 
couples and marriageable singles in establishing joint fashion business’ Journal of 
Management and Sustainability, 6(1), 192-205.  

Barnett, F. & Barnett, S. (1988). Working together: Entrepreneurial couples, Berkeley, 
Calif: Ten Speed Press. 

Barnett, T., Eddleston, K., & Kellermanns, F. W. (2009). The effects of family versus 
career role salience on the performance of family and nonfamily firms. Family 
Business Review, 22(1), 39–52 

Bosma, N. Kelly, D. (2018). Global entrepreneurship monitor report, GEM Global 
Report 2017-2018. 

Brannon, D. L., Wiklund, J., & Haynie, J. M. (2013). The varying effects of family 
relationships in entrepreneurial teams. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(1), 
107-132. 

Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative 
Research in Psychology, 3(2). 77-101. 

Danes, S. M., & Morgan, E. A. (2004). Family business-owning couples: An EFT view 
into their unique conflict culture. Contemporary family therapy, 26(3), 241-260. 

Distelberg, B., & Sorenson, R. L. (2009). Updating Systems Concepts in Family 
Businesses. Family Business Review, 22(1), 65–81.  

Eisele, P. (2011). Copreneurial sustainability: optimizing structures in small and 
medium US enterprises. RMIT University. 

El Shoubaki, A., Block, J. & Lasch, F. (2021). The couple business as a unique form of 
business: a review of the empirical evidence, Management Review Quarterly. 1-33, 
https://doi.org/10.1007/s11301-020-00206-5.  

Eybers, C., Farrington, S., Venter, E., & Boshoff, C. (2010). The influence of selected 
demographic variables on the success of copreneurships. In Southern Africa Institute 
for Management Scientist (SAIMS) Conference (pp. 1-26). 

Farrington, S. M., Venter, E., Eybers, C., & Boshoff, C. (2011). Structuring effective 
copreneurial teams. South African Journal of Business Management, 42(3), 1-16.  

Farrington, S., Venter, E., Eybers, C., & Boshoff, C. (2010). Task-based factors 
influencing the successful functioning of copreneurial businesses in South Africa. 
South African Journal of Economic and Management Sciences, 14(1), 24–46. 



  380 1400 پاییز، 3 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

Farrington, S.M. (2009). Sibling Partnerships in South African small and medium-sized 
family businesses. Unpublished doctoral thesis, Nelson Mandela Metropolitan 
University, Port Elizabeth. 

Franco, M., & Piceti, P. (2018). Family dynamics and gender perspective influencing 
copreneurship practices. International Journal of Entrepreneurial Behavior & 
Research, 26(1), 14-33. 

Gross, B.L. and Gross, M.J. (2007). Sleeping with your business partner: A 
communication toolkit for couples in business together. Herndon: Capital Books. 

Helmle, J. R. (2010). Copreneurs and communication: Work-family balance in married 
couples’ family businesses. University of California, Santa Barbara. 

Helmle, J. R., Seibold, D. R., & Afifi, T. D. (2011), ‘Work and Family in Copreneurial 
Family Businesses Extending and Integrating Communication Research’, Annals of 
the International Communication Association, 35(1), 51-91. 

Helmle, R.J., C. Botero, I., & R. Seibold, D. (2014), ‘Factors that influence perceptions 
of work-life balance in owners of copreneurial firms’, Journal of Family Business 
Management, 4(2), 110-132. 

Kuschel, K., & Lepeley, M. T. (2016). Copreneurial women in start-ups. Academia 
Revista Latinoamericana de Administración, 29(2), 1-19. 

Lien, Y. C., Teng, C. C., & Li, S. (2016), ‘Institutional reforms and the effects of family 
control on corporate governance,’ Family Business Review, 29(2), 174-188 

López, M. C. P., Miranda, M. E. G., Argente-Linares, E., & López-Sánchez, L. (2018), 
‘The internationalisation of Spanish family firms through business groups: Factors 
affecting the profitability, and the moderating effect of the family nature of the 
Spanish business’ , Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review, 21(1), 82-
90. 

Machek, O., & Hnilica, J. (2015). Copreneurship and its Impact on Financial 
Characteristics of Companies 1. Ekonomicky casopis, 63(2), 152. 

McDonald T.M., Marshall M.I., Delgado M.S. (2017). Is working with your spouse 
good for business? The effect of working with your spouse on profit for rural 
businesses, Journal of Family and Economic Issues, 38(4), 477-493. 

Othman, N., Mohamed, S., & Suradi, S. (2016). Motivating factors of couple 
involvement in copreneurship businesses in Malaysia, International Journal of 
Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 
10(1), 256-259. 

Oudah, M., Jabeen, F., & Dixon, C. (2018). Determinants linked to family business 
sustainability in the UAE: An AHP approach, Sustainability, 10(1), 1-23. 

Peregrino-Dartey, E. (2018). ‘Copreneurs' Coping Strategies for Work-Family 
Conflict’, Ph.D. thesis at Walden University.  

Tompson, GH & Tompson, HB (2000). 'Determinants of successful copreneurship', 
Proceedings of the 2000 ICSB World Conference, Brisbane, Australia. 

Venter, E., Farrington, S. M., & Boshoff, C. (2012). Relational-based factors 
influencing successful copreneurships. Management Dynamics, 21(4), 1-30. 

Wu, M., Chang, C.-C., & Zhuang, W.-L. (2010). Relationships of work–family conflict 
with business and marriage outcomes in Taiwanese copreneurial women. The 
International Journal of Human Resource Management, 21(5), 742–753. 


