
 

 DOI):) 10.22092/IJWPR.2018.122795.1488شناسه ديجيتال  پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران –فصلنامه علمي 

 98.1000/1735-0913.1397.33.522.65.4.1576.32 (:DORشناسه ديجيتال ) (7331، )055-035، صفحه 4شماره  33جلد 

 

 ی چوب های دولتی و خصوصی مبلمانکارآفرینی سازمانی در شرکتوضعیت بررسی 
 

 زادهامید حسین

  o.hoseinzadeh@urmia.ac.ir: ، پست الکترونيکداری، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه اروميه، اروميه گروه جنگل ،استاديار -

 

 7331 آذرتاريخ پذيرش:    7331 مردادتاريخ دريافت: 

 

 چکیده
 بهينه استفاده برای متداول مديريت های شيوه اصالح و مشتريان و كاركنان جديد نيازهای سريع، تغييرات شديد، رقابت به توجه با

اين  هدفبسترهای سازماني كارآفريني تالش كنند.  یساز نهينهادبايد در راستای بهبود و  امروزی های سازمان كاركنان، های قابليت از
از نظر وضعيت كارآفريني سازماني  آنهاو مقايسه  مبلمان خصوصي و دولتي یها شركت در سازماني كارآفريني وضعيت بررسيتحقيق 

گيرندگان  د و تصميممشخص شو  تا نقاط قوت و ضعف شد يآنها بررسدر  سازماني های مختلف كارآفريني به همين منظور مؤلفه بود.
با توجه به ماهيت موضوع و  اتخاذ كنند.سازماني های مناسبي در راستای ارتقای كارآفريني  بتوانند با توجه به نتايج حاصل تصميم

ها در  آوری داده ابزار جمع نظر هدف كاربردی است. پيمايشي و از -توصيفي ها روش گردآوری داده نظر ازتحقيق، اين پژوهش   هدف
نفر  656انساني ) یها هيسرمانفر از  363جامعه آماری شامل بود و  Margarita Hill (5553)اين پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده 

شركت خصوصي و دو شركت دولتي( در  75شركت توليد مبلمان ) 74دولتي( در  یها شركتنفر در  301خصوصي و  یها شركتدر 
حجم مورگان  -و برحسب جدول كرجسي)دولتي و خصوصي( صورت تصادفي و با رعايت انتساب متناسب  به كهبود  هراناستان ت

برای مقايسه كارآفريني كرونباخ استفاده شد. ها در اين تحقيق از روش آلفای  برای تعيين پايايي پرسشنامه. مشخص شد ها نمونه
ميانگين امتياز كارآفريني سازماني در استفاده شد.  دو نمونه مستقل tزمون سازماني در دو حوزه بخش خصوصي و دولتي از آ

و در مورد  17/57دولتي  یها شركتبود. انحراف معيار در  11/704خصوصي  یها شركتو در  56/735دولتي  یها شركت
 یها شركتمستقل نشان داد، مقايسه ميانگين كارآفريني سازماني بين دو گروه  tبود. نتايج آزمون  16/50خصوصي  یها شركت

هر دو  كرد كه شرايط كارآفريني در یريگ جهينت توان يمبا بررسي نتايج حاصل است.  معنادار 33مبلمان دولتي و خصوصي در سطح % 
 و دولتي یها شركت در سازماني هبود كارآفرينيمبلمان ضعيف است و بايد راهبردهايي برای ب خصوصي و دولتي یها شركت زهحو

های مورد مطالعه، ازجمله راهکارهای قابل پيشنهاد برای ارتقای كارآفريني سازماني در شركت مبلمان تعريف و اجرا شود. خصوصي
و توسعه و رشد تغيير نگرش مديران برای حركت در راستای ارتقای كارآفريني سازماني و توجه بيش از پيش به آموزش، تحقيق 

 نوآوری است. سازماندهي شده

 
 .سرمايه انساني، مبلمان، تهران سازماني، ينيكارآفر: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
كارآفريني سازماني شامل پرورش رفتارهای كارآفرينانه  

توانناد  هاا ماي  سازماندر يک سازمان است؛ بدين معني كه 
وسيله تشويق كاركنان توسعه دهناد و   های مفيد را بهنوآوری

پاذيری  هايشاان، آزادی و انعطااف  به آنها برای تعقيب برنامه
بدهنااد. سااازمان كارآفرينانااه بااه كمااک بهبااود خالقياات،  

دهد و برای اطميناان   صورت پيوسته ارتقا مي كارآفريني را به
ای نوآوری و كيفيات موردنيااز در   هاز بقاء، افزايش ظرفيت
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محيط پويا شرايط را برای اعمال نظرات كارآفريناناه نياروی   
افارادی كاه باه     .Moghimi, 2013)) كناد  انساني فراهم مي

تمايال دارناد    اغلاب استعدادهای خود اعتقاد زيادی دارناد  
چيزهايي را ايجاد كنند كه از خود آنها باشاد. آنهاا خواهاان    

يد به مطرح كردن خود و آزادی بيشتر در مسئوليت، نياز شد
ساختار سازماني هستند. هنگامي كاه آنهاا از چناين آزادی    

ناكاام شاده و    ،برخوردار نباشند و نيازهای آنان تأمين نشود
يافتاه و   وری فارد كااهش  شود كه بهاره اين ناكامي باعث مي

حتي ممکن است سازمان خود را به اميد برآورده كردن ايان  
 ,Hadizadeh & Rahimi)ديگر، ترک كند  ييجا درنيازها 

منظاور جلاوگيری از خاروف افاراد كاارآفرين و       . به(2005
توانمند از سازمان، توجه باه كاارآفريني ساازماني و فاراهم     

 ضروريستها شركت راهبرد بستر مناسبي برای آن در كردن
(Venkataraman, 2004 .)در هار ساازماني    باياد  رو ازاين

انسااني آن   یهاا  هيسارما شرايط كاارآفريني مناساب بارای    
نظر كاركنان نسبت به جو كارآفريني بر  بررسي و ارتقاء يابد.

 وری آنهااا تااأ ير رفتارهااا، طاارز فکاار، عملکاارد و بهااره  
كارآفريني سرمايه  .( (Jorge & Gathungu, 2013گذاردمي

 ر هاا تاأ ي   داری بر ميازان رشاد ساازمان   طور معني انساني به
در نقاش مهماي   و  & Santos, 2007) (Linan  گاذارد ماي 

 .(Analoui et al., 2009) های دولتاي دارد موفقيت سازمان
اناد از:   مهمترين عوامل مؤ ر بر كارآفريني ساازماني عباارت  

سيستم ساازماني، بارآورد جمعاي از كاارآفريني ساازماني،      
و  از رويکردهااای كارآفرينانااه سااازمان حماياات مااديريت

  (Srivastava & Agrawal, 2010)  توانمندسازی كاركناان 
عوامال عادم توساعه     نيمهمتار  ازجملاه ضعف آموزشاي   و

كاه باا    (Khosravi et al., 2017)كارآفريني سازماني است 
توانمندسازی كاركناان، ماديريت داناش     همانندراهکارهايي 

(Razavi et al., 2018)  و آماااوزش(Sharafi & 

Moghaddam, 2014) توان كارآفريني سازماني را ارتقاء مي
 باه  هنوز باال توانمنديهای وجود با كشور مبلمان صنعت داد.

 مشاکالت  ليا دل باه  و است دهينرس يكاف و ستهيشا ایتوسعه
 دايا پ يجهاان  یبازارهاا  در را خاود  يواقعا  گاهيجا مختلف
 مبلماان  يجهان تجارت از رانيا سهم كه یطور به است، نکرده

ايجااد   .(Mohebbi et al., 2010)  است درصد 55/5 فقط
و توساعه صانايع    (Mohebbi et al., 2010)فضای رقاابتي  

از راهکارهاای مناساب    (Fathollahzadeh, 2006)جاانبي  
 Mohebbiصنعت مبلمان كشور هساتند.   هتوسعبرای رشد و 
( الگوبرداری از مادل توساعه پايادار در    5571و همکاران )

دساتيابي باه    بارای را بهتارين گزيناه    افتهي توسعهكشورهای 
توسعه پايدار در صنعت مبلمان چوبي اياران معرفاي كردناد.    

Ghofrani ( 5576و همکاااران )در  مااؤ ری هااا شاااخص
را ماورد   توساعه   حاال  درپيشرفت صنايع مبلمان كشورهای 

شااخص در   53مطالعه قرار دادند و نشان دادند كاه از باين   
ی آمااوزش نيااروی كااار، هااا شاااخصنظاار گرفتااه شااده، 

ی دولت، راهبرد بازاريابي و نوآوری در محصاول  ها تيحما
دارای بيشترين اهميت هستند و مشخص كردناد كاه توساعه    

ی انساني بهترين راهکار برای پيشرفت اين صانايع  ها هيسرما
 15 (5570و همکااااران ) Yazdi Moghaddamاسااات. 

ني ساازماني ماورد   كارآفري نظر ازشركت دولتي در مشهد را 
 هاا  شاركت مطالعه قارار دادناد و نشاان دادناد كاه در ايان       

ی ا برناماه  گونه چيهكارآفريني سازماني بسيار ضعيف است و 
علت اصلي اين شارايط را   آنانبرای ارتقاء آن وجود ندارد. 

ی ماديريت سانتي و بوروكراساي اداری    هاا  روش باه تمايل 
ی هاا  مؤلفاه نيز ا ر ( 5571و همکاران ) Khosravi. دانند يم

ی مرغاداران را  هاا  يتعااون كارآفريني سازماني بر عملکارد  
مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه بهبود كاارآفريني  

توسعه پايدار اين صانعت در   زمينه درسازماني نقش كليدی 
(  ابات كردناد كاه    5577و همکااران )  Yunisكشور دارد. 

بار ارتقاای كاارآفريني     استفاده بيشتر از فنااوری اطالعاات  
يي كاه در چاارچوب   ها سازمانسازماني ا ر مستقيم دارد و 

، شاوند  يما مند مديريت خود از فناوری اطالعات بيشتر بهره
كاارآفريني ساازماني دارناد. بررساي      نظار  ازشرايط بهتری 

در ايااران وضااعيت  حااال تابااهتحقيقااات پيشااين نشااان داد 
مبلمان بررسي  دكنندهيتولی ها شركتكارآفريني سازماني در 

ی كاارآفريني  رگاذار يتأ نشده است. با توجاه باه اهميات و    
، در اين تحقياق در  ها سازمانسازماني در توسعه و پيشرفت 

مرحله اول وضعيت كاارآفريني ساازماني در چناد شاركت     
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و در  گرفات نمونه( مورد بررسي قرار  عنوان بهتوليد مبلمان )
ی دولتاي و  هاا  كتشار مرحله بعد تفااوت ايان ويژگاي در    

در اياان پااژوهش هاادف بررسااي  .شاادخصوصااي ارزيااابي 
دولتي چوبي های توليد مبلمان شركتكارآفريني سازماني در 

هاای  شاركت بود و تفاوت كارآفريني ساازماني  و خصوصي 
 دولتي و خصوصي ارزيابي شد.

 
 هامواد و روش

نحاوه   نظار  ازاين تحقيق باه لحااه هادف كااربردی و     
 -از ناوع تحقيقاات توصايفي    يااز موردنهای گردآوری داده

SMEsهاای كوچاک و متوساط )    شركتهمبستگي است. 
7 )

زميناه   درصاورت تركيباي   همستقر در شهرستان تهران كه با 
و حاداقل   توليد مبلمان چوبي و دكوراسيون فعاليت داشاتند 

هاای  شاركت شناسايي شادند.   سال سابقه توليد داشتند، 50
 یهاا  شاركت دند كاه در رده  مورد مطالعه طوری انتخاب شا 

 555تاا   05( قرار گيرند و دارای SMEsكوچک و متوسط )

تعاداد   شاده  ياه تهطبق فارم اولياه   نفر سرمايه انساني بودند. 
جامعه آمااری شاامل   های انساني آنها مشخص شد. سرمايه

 یهاا  شاركت نفار در   656انسااني )  یها هيسرمانفر از  363
شاركت    74دولتاي( در   یها شركتنفر در  301خصوصي و 

شركت خصوصي و دو شركت دولتاي( در   75توليد مبلمان )
صورت تصادفي و با رعايات انتسااب    به كهبود  استان تهران

 -و برحسب جادول كرجساي  )دولتي و خصوصي( متناسب 
تعياين پاياايي    بارای  مشخص شاد.  ها نمونهحجم  5مورگان

اصالي   قبل از شروع مرحلهعدد پرسشنامه  55ها پرسشنامه
جامعه آمااری بصاورت تصاادفي    توسط ، ها پرسشنامهارائه 

نموناه  . محاسبه شد آن 3تکميل شد و ضريب آلفای كرونباخ
نفار در   545دولتي و  یها شركتنفر در  776آماری شامل 

هااای ويژگاايخصوصااي تشااخيص داده شااد.  یهااا شااركت
( نشاان  7های مورد مطالعه در جدول )نمونهشناختي  جمعيت

 است. داده شده

 
 های مورد مطالعهنمونهشناختی  های جمعیتویژگی –1جدول 

 نوع شرکت تعداد مدرک تحصیلی پست سازمانی

 تر يينپاديپلم و  743 صف 86
 زن 37

 خصوصي

 ديپلم تا ليسانس 66
 ستاد 146

 يسانسل فوق 55
 دكتری 0 ارشد 68 مرد 577

 تر يينپاو  پلميد 773 صف 86

 زن 77

 دولتي
 سانسيتا ل پلميد 43

 ستاد 101
 يسانسل فوق 76

 یدكتر 5 ارشد 61 مرد 717

 

__________________________ 
1-Small and Medium sized Enterprises 
2-Kerjesi-Morgan 
3-Alpha Cronbach
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از  يو احتمال ناقص بودن برخا االت سئوبا توجه به حجم 
از مقادار بارآورد    شتريدرصد ب 30حدود  باًيتقر ،هاپرسشنامه

شاد و   عيا توز یصاورت حضاور   پرسشنامه به ،يازموردنشده 
الزم در قالااب مقدمااه پرسشاانامه و   يتخصصاا حاتيتوضاا
 یهاا  پرسشانامه  يتدرنهاارائه شد.  يصورت شفاه به نيهمچن

 یبارا  حيصاح  یهاا  پرسشنامهحذف شده و اطالعات  وبيمع
شاد.   77 نساخه  SPSS  افزار نرموارد  یبعد یها ليتحلانجام 

 يدر دو حوزه بخش خصوص يسازمان ينيكارآفر سهيمقا یبرا
 منظاور  باه دو نمونه مستقل اساتفاده شاد.    tاز آزمون  يو دولت
 ياز پرسشنامه كارآفريني ساازمان  يسازمان ينيكارآفر يبررس

Margarita Hill (5553 كه دارای )7باود و هار   ل سائوا  47 
 هگانا هاای شاش  از پرسشنامه مربوط به يکي از مؤلفاه ال سئو

كارآفريني سازماني شاامل افعاال ساازماني، نگارش فاردی،      
انعطاااف سااازماني، وضااعيت پاااداش، رهبااری كارآفرينانااه و 

اساتفاده   علت (.5)جدول  شد استفاده ،فرهنگ كارآفرينانه بود
 در اساتاندارد  پرسشانامه  نيا اباود كاه    نيا پرسشنامه ا نياز ا
آن قابل قبول واقع  جيو نتا است شده استفاده مختلف قاتيتحق

 ينيفرآكاار  تاوان يما پرسشانامه   نيا كماک ا  باه شده است و 
نگارش   ،يابعاد مختلف )افعال سازمان نظر از را يسازمان درون

 ن،يكاارآفر  یپااداش، رهبار   تيوضاع  ،يریپاذ  انعطاف ،یفرد
 یدارا پرسشنامه نيا .قرارداد يابي( مورد ارزنيفرهنگ كارآفر

 كام  اريبسا  و كام  ،یتاا حادود   اديا ز اد،يز يليخ یهانهيگز
 از پاس  هاا پرسشانامه  ييمحتاوا  و یصاور  ياي روا .باشد يم

 ماورد  دانشگاه استادان توسط الزم اصالحات انجام و يبررس
 .گرفت قرار دأييت

 

 ی پرسشنامهها مؤلفه -6جدول 

 االتسئو ها مؤلفه

 7تا  7 افعال سازماني

 76تا  3 نگرش فردی

 54تا  71 پذيریانعطاف

 35تا  50 وضعيت پاداش

 45تا  33 رهبری كارآفرين

 47تا  45 فرهنگ كارآفرين

 

  نتایج
دست هب 76/5برابر  سازمانيايايي پرسشنامه كارآفريني پ
ها از پايايي مناسبي برخوردار نشان داد پرسشنامه نتايج .آمد
( نشاان داده شاده اسات،    3طور كه در جدول )همان. اندبوده

هاای مبلماان   به كارآفريني سازماني در شركتنتايج مربوط 
هاای انسااني   نفر از سرمايه 776دولتي نشان داد از مجموع 

-نفار از پرساش   0دولتي،  یها شركتمشغول به فعاليت در 

نفار   755نفار ضاعيف،    63ضاعيف،  شوندگان امتياز بسايار  
نفر امتياز بسايار قاوی    3نفر امتياز قوی و فقط  73متوسط، 

 اند.هايشان دادهآفريني سازماني شركتبه شرايط كار
 

 Hill (2003)ای مبلمان دولتی در قالب طیف پنج مقوله یها شرکتنتایج مربوط به کارآفرینی سازمانی در  -3جدول 

 بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف موضوع

 557-545 763-557 754-763 76-754 47-76 سازمانیکارآفرینی 

 3 73 755 63 0 فراوانی

 6/7 1 7/04 7/33 1/5 درصد

 

ساازماني در  (، نتايج مربوط به كاارآفريني  4طبق جدول )    
نفار از   545های مبلمان خصوصي نشاان داد از مجماوع   شركت
هاای خصوصاي،   فعاليت در شركت های انساني مشغول بهسرمايه

نفار ضاعيف،    74امتياز بسايار ضاعيف،    شوندگان پرسشنفر از  5
نفار امتيااز بسايار     7نفر امتياز قوی و فقط  73نفر متوسط،  736

 .اند دادههايشان قوی به شرايط كارآفريني سازماني شركت
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 Hill (2003)ای خصوصی در قالب طیف پنج مقوله یها شرکتکارآفرینی سازمانی در نتایج برآورد  -4جدول 

 بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف موضوع

 557-545 763-557 754-763 76-754 47-76 کارآفرینی سازمانی

 7 73 736 74 5 فراوانی

 47/5 7/36 5/06 7/0 75/5 درصد

 
مبلماان   یها شركتمقايسه نتايج كارآفريني سازماني در 

دولتااي و خصوصااي  نشااان داد در هاار دو گااروه دولتااي و 
خصوصي بيشترين درصد امتيازی متعلق باه دامناه متوساط    

 یهاا  شاركت درصد و در  7/04دولتي  یها شركتاست. در 
توسااط قاارار درصااد امتيازهااا در دامناه م  5/06خصوصاي  

در دامناه ضاعيف و قاوی قارار      هاا  تفااوت داشت. بيشترين 
درصد افراد  7/33دولتي  یها شركتطوری كه در  هداشت. ب

. ايان  اند دادهبه كارآفريني شركتشان امتيازی در دامنه ضعيف 
درصد  7/0ی خصوصي فقط ها شركتدر حالي است كه در 

. همچنين در مورد اند گرفتهنظر  اين دامنه امتيازی را در افراد
درصاد افاراد و    1ی دولتي ها شركتدامنه امتيازی قوی، در 

درصد افراد امتيازی در ايان   7/36ی خصوصي ها شركتدر 
  (.7)شکل  اند دادهدامنه به كارآفريني سازماني 

 

 های مبلمان دولتی و خصوصی )بر اساس درصد(سازمانی در شرکت مقایسه نتایج کارآفرینی -1شکل 

 
ميانگين امتيااز كاارآفريني ساازماني در     داد، ننتايج نشا

هاای خصوصاي   و در شاركت  56/735های دولتاي  شركت
هاای دولتاي   آمد. انحراف معيار در شركت دست به 11/704
بود. نتايج  16/50های خصوصي و در مورد شركت 17/57

مسااتقل نشااان داد، مقايسااه ميااانگين كااارآفريني  tآزمااون 
دولتي و خصوصي  های مبلمانسازماني بين دو گروه شركت

 دار است.معنا %33در سطح 
 

كاارآفريني   یهاا  مؤلفاه ( نتاايج مقايساه   0طبق جدول )
های مبلمان دولتي و خصوصي نشان داد، سازماني در شركت

بين دو گاروه تفااوتي    ها مؤلفهنگرش فردی بقيه  لفهمؤ جز به
پاذيری،  افعاال ساازماني، انعطااف    یهاا  مؤلفهمعنادار دارند. 

% درصد 33 رهبری كارآفرين و فرهنگ كارآفريني در سطح
 درواقعدار بودند. درصد معنا %30و وضعيت پاداش در سطح 

نگرش فردی باين دو   مؤلفهنتيجه گرفت كه وضعيت  توان يم

5/1 

33/7 

04/7 

1 
7/6 5/75 

0/7 

06/5 

36/7 

5/47 
5 

75 

55 

35 

45 
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65 

 خيلي قوی قوی متوسط ضعيف بسيار ضعيف
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 دولتی

 خصوصی
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دولتاي و خصوصاي    هاای های انساني شاركت گروه سرمايه
افعاال ساازماني،    یهاا  مؤلفاه يکسان هستند، ولي در ماورد  

، فرهناگ كاارآفريني و   پاذيری، رهباری كاارآفرين   انعطاف
تاری  های خصوصي وضعيت مطلاوب وضعيت پاداش شركت

( 5570و همکاران ) Uslu های دولتي دارند. نسبت به شركت
های در شركت 7ه سبک مديريت رهبری بازنيز نشان دادند ك

كارآفريني سازماني در ايان   یها مؤلفهخصوصي عامل بهبود 
 .بودها نوع شركت

 

 دولتی و خصوصی یها شرکتکارآفرینی سازمانی در  یها مؤلفهمقایسه  -8جدول 

 وضعیت پاداش رهبری کارآفرین فرهنگ کارآفرین
 انعطاف

 یریپذ

نگرش 

 فردی
 مؤلفه افعال سازمانی

** 

درصد  7در سطح 

 .معنادار است

** 

درصد  7در سطح 

 معنادار است.

* 

درصد  0در سطح 

 معنادار است.

** 

درصد  7در سطح 

 معنادار است.

ns 

معنادار 

 نيست.

** 

درصد  7در سطح 

 معنادار است.

 سطح معناداری

 

 

 بحث 
 با سازمان انطباق هایراه كارآمدترين و نيمهمتر از کيي

 و كسااب مزياات، بهبااود فضااای محيطااي فزاينااده تغيياارات
 آگااهي  با ها شركت بيشتر امروزه،. است سازماني كارآفريني

 كنناد  مي تالش سازمان، سطح در كارآفريني پديده اهميت از
در راساتای   كارآفريني ساازماني،  یها مؤلفهضمن بررسي  تا
در ايان   يير شرايط به نفع بهبود كاارآفريني گاام بردارناد.   تغ

 یها شركتتحقيق نيز در ابتدا شرايط كارآفريني سازماني در 
توليد مبلمان در دو بخش دولتي و خصوصي ماورد بررساي   
قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد در هر دو مورد دولتاي و  
خصوصي امتياز مياانگين حاصال در دامناه متوساط قارار      

( نياز  5571) Mirzaei Daryaeiو Kojebaghi  .رديا گ يما 
وضعيت كارآفريني ساازماني در صانعت فارش ماشايني را     
مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسايدند كاه شارايط    

باا   وضعيت مطلوبي ندارد. كارآفريني سازماني در اين صنعت
 در يتاوجه  قابال  سهم از اكنون مبلمان توجه به اينکه صنعت

 (Mohebbi et al., 2010). اسات  برخوردار جهاني تتجار
 در بسازايي  ريتاأ   تواناد  يم صنعت اين پايدار توسعه و رشد

 كسااب و داخلااي ناخااالص توليااد افاازايش زايااي،اشااتغال
 كاه  طاوری  ؛ باه باشاد  داشته كشور برای يرنفتيغ درآمدهای

توجه به بهبود كارآفريني سازماني بارای تحقاق توساعه آن    

-ميانگين امتياز كارآفريني سازماني در شاركت ضروريست. 

هاای  از شاركت  تار  نييپاا های دولتي با اخاتالف معناادار،   
 یهااا روشتماياال بااه  دالياال آن ازجملااهخصوصااي بااود؛ 

 & Sharafiمااديريت ساانتي و بوروكراسااي اداری اساات )

Moghaddam, 2014.)   بيشاااترين تفااااوت امتيااااز در
دولتي و خصوصي مربوط به دامنه ضعيف و قوی  یها شركت

های دولتي افراد بيشتری امتياازی  در شركت كه یطور به بود.
در دامنه ضعيف به كارآفريني شركت داده بودند. همچنين در 

های دولتي افراد كمتاری  مورد دامنه امتيازی قوی، در شركت
مقايسه  در اين دامنه به كارآفريني سازماني امتياز داده بودند.

-ميانگين امتيازهای كارآفريني سازماني بين دو گروه شركت

های توليد مبلماان دولتاي و خصوصاي نشاان داد، تفااوت      
معناداری بين دو گروه وجود دارد و شارايط كاارآفريني در   

و  Uslu تار اسات.   هاای خصوصاي كماي مطلاوب    شاركت 
دادند كه سبک مديريت رهباری   نيز نشان( 5570)همکاران 

های خصوصي عامل بهبود كارآفريني سازماني ر شركتباز د
دار . بايد توجه كرد كه اختالف معناا بودها در اين نوع شركت

به معني تفاوت خيلي زياد و اساسي در ايان زميناه نيسات،    
 طور كه در نتايج نشان داده شاد مياانگين امتيااز   همانبلکه 

                                                    ________________ 
1- Open leadership management 
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بنادی  تقسايم  نظار  ازكارآفريني سازماني در هار دو گاروه    
( در دامنه متوساط قارار   5553) Hillتفسير نتايج پرسشنامه 

 مؤ رشود عوامل . برای بهبود اين شرايط پيشنهاد ميرديگ يم
 برای مثال  ،بر بهبود كارآفريني شناسايي و بکار گرفته شود

Yunis( يکي از عوامل بهبود كاارآفريني  5577و همکاران )
نتايج  .دانند يمسازماني را استفاده بيشتر از فناوری اطالعات 

های مبلمان ی كارآفريني سازماني در شركتها مؤلفهمقايسه 
ی افعاال ساازماني،   هاا  مؤلفاه دولتي و خصوصي نشاان داد،  

رهناگ كاارآفريني و   پاذيری، رهباری كاارآفرين، ف   انعطاف
نگرش فاردی   مؤلفهاما ؛ وضعيت پاداش تفاوت معنادار دارند

باا توجاه باه     درواقعنداشت.  یبين دو گروه تفاوتي معنادار
های انساني مشغول به فعاليت در اين دو گاروه  اينکه سرمايه

مرباوط باه    مؤلفههای زيادی با يکديگر دارند و اين شباهت
ايان شاباهت دور از واقعيات     های فردی افاراد باود،  ويژگي

نگرش فردی  مؤلفهنتيجه گرفت كه وضعيت  توان يمنيست و 
هاای دولتاي و   هاای انسااني شاركت   بين دو گاروه سارمايه  

ی افعاال  هاا  مؤلفاه خصوصي يکسان هستند، ولي در ماورد  
پااذيری، رهبااری كااارآفرين، فرهنااگ  سااازماني، انعطاااف

وضاعيت  های خصوصي كارآفريني و وضعيت پاداش شركت
بررساي   هاای دولتاي داشاتند.   تری نسبت به شركتمطلوب

هاای تولياد   نتايج نشان داد، كارآفريني سازماني در شاركت 
اماا  ؛ در حد مطلوب نيست مبلمان چوبي دولتي و خصوصي

 Moharerنتايج مطالعاه كاارآفريني ساازماني كاه توساط      

Kuchebaghi و  Mirzaee Daryani (5571 در صاانعت )
كه كارآفريني ساازماني در   انجام شد نشان دادفرش ماشيني 

همچناين طباق    اين صنعت از حد متوسط باالتر بوده اسات. 
دولتاي از   یهاا  شاركت  یمعناادار بصورت تحقيق اين نتايج 

، در همين راساتا  برخوردارند تری يفضعكارآفريني سازماني 
Ghuchani و  Yazdani (5577  نشااان دادنااد كااه جااو )

 يرتاأ  سازماني و ادراكات محيطي حااكم بار بخاش دولتاي     
 .معناداری بر كارآفريني سازماني دارد
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Abstract 

   Given the intense competition, rapid changes, new employee and customer requirements, and 

the modification of traditional management practices to optimize the capabilities of employees, 

today's organizations should work towards improving and institutionalizing entrepreneurial 

enterprise platforms. The purpose of this study was to investigate the status of enterprise 

entrepreneurship in public and private furniture companies and compare them with regard to the 

status of the entrepreneurial organization. To this end, various components of organizational 

entrepreneurship were conducted in order to identify strengths and weaknesses, and decision-

makers could, taking into account the results, make appropriate decisions in order to promote 

organizational entrepreneurship. Regarding the nature of the subject and purpose of the 

research, this research is a descriptive-survey method in terms of data collection method. The 

data collection tool was a standardized Margarita Hill questionnaire (2003). The statistical 

population consisted of 963 human capital (606 individuals in private companies and 357 in 

government companies) in 14 furniture manufacturing companies (12 private companies and 

two public companies) in Tehran province, which was determined randomly and with 

proportional (public and private) assignments, and according to the Kregis-Morgan table, the 

sample size was determined. To determine the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha 

method was used in this research. Two independent samples were used to compare 

organizational entrepreneurship in two areas of the private and the public sector. The average 

enterprise entrepreneurship rating in government companies was 1.612 and in private companies 

were 154.77. Standard deviations in public corporations were 78.88 and for private companies 

were 76.25. The results of the independent t-test showed that the comparison of the mean of 

organizational entrepreneurship between the two groups of public and private furniture 

companies at the level of 99% is significant. By examining the results, it can be concluded that 

the conditions of entrepreneurship in both basins of public and private companies are poor 

furniture and strategies should be developed to improve organizational entrepreneurship in 

public and private companies. One of the recommended strategies for promoting organizational 

entrepreneurship in the companies studied is changing managers' attitudes toward moving 

towards promoting entrepreneurship and more attention to education, research and development, 

and the organized growth of innovation. 
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