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 چکیده

محصوالت چوبی امروزی را واداشته  يدكنندگانتولو در حال وقوع است كه  یعسر شتابان، یقدربهحال حاضر تغيير و تحوالت  در
جدید  یبقای خود را تضمين كنند. فعاليت و قصد كارآفرینانه مبلمان چوبی همواره به دنبال تحول نوآورانهو خدمات  عرضه بااست 
 .دهدیمپذیری این صنعت را دچار تغيير و ماهيت صنعت مبلمان چوبی را نشان با مخاطره یهاارزشنو را شناسایی و  یهافرصت .است
امنيت  زیرا بر قصد كارآفرینانه محصوالت مبلمان چوبی بررسی كند،را  مؤثرعوامل  یندبرتبهتا شناسایی و  پژوهش كوشيده استاین 

 يمایشیپ -تحليلی توصيفی در این تحقيق از روش متکی است. ینانكارآفراقتصادی آینده صنعت چوب تا حد زیادی بر كيفيت 

 االتئوسه از طریق پاسخ دادن ب كه عت مبلمان چوب هستندصن ینانكارآفر و يدكنندگانتول ،نظرانصاحبجامعه تحقيق  است. شدهاستفاده
دهی و وزن يل،تحل ( موردآنتروپی و تاپسيس) يارهمعچند  گيریيمتصمالگوریتم  از ها با استفادهند. دادهدمحقق یاری رسان پرسشنامه به

مان و و نشاط صنعت مبل ساختار قانون و مقررات،، یاقتصاد . نتایج پژوهش نشان داد در شاخص عوامل انسانی،قرار گرفتند بندیرتبه
ول واقعی محص ضمانت توليدی محصوالت مبلمان، هایقيمت كنترل كار ماهر، يروین ظرفيت كارآفرینی فردی، هایشاخصفنی، زیر 

 نخست پژوهش را كسب كردند. هایرتبهترتيب سازی بهپس از فروش و طراحی و ایده
 

 .يستاپس ،یآنتروپ چند معياره، گيریيمتصم ،كارآفرینانه قصد مبلمان چوبی،محصوالت  :کلیدی هایواژه

 
 مقدمه

ه صنایع وابسته ب مهمترینیکی از  چوبی، صنعت مبلمان
صنعت چوب است كه در بسياری از كشورهای جهان و 

گسترش استفاده  .برخورداراسترونق خوبی  از ایران ازجمله
ایرانی باعث شده است كه این  هایخانوادهاز مبلمان در بين 

 ینیو كارآفر وكاركسبیک  خواهندمیصنعت برای كسانی كه 
. باشد مناسبكنند یک فرصت بسيار  اندازیراهرا  جدید

اقتصادی بخش چوب است  هایفعاليتصنعت مبلمان یکی از 

حفظ  توسعهدرحالكاهش فقر را در كشورهای  اندازچشم كه
تجارت  (.Martin Amoah,   &Francis Fordjour 2009) كندمی

جهانی مبلمان در دهه گذشته به دليل نوآوری ایجاد شده در 
جزا قطعات م صورتبهو حمل نقل محصول  دیبنبستهتوليد 

 المللیينب دادوستد كهطوریبه رشد چشمگيری داشته،
ر از باالت مراتببهمحصوالت مختلف این صنعت حتی رشدی 

، تجارت 2003در سال  ).midi, 2016O( داشته است آنهاتوليد 
درصد از كل  8ميليارد دالر یا  846جهانی مبلمان به ارزش 
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 (.et al Purnomo,.  2011بود )نی كاالهای توليدی تجارت جها
 در یتوجهقابل از سهم اكنون مبلمان صنعت ترتيببدین

 این توسعه و بنابراین رشد است، برخوردار جهانی تجارت

  در هدفمند آن حضور زمينه آوردن فراهم و صنعت
توليد  افزایش در بسزایی تأثير تواندیم جهانی بازارهای
 داشته كشور برای يرنفتیغ درآمدهای كسب و داخلی ناخالص

زنده ماندن رقابت جهانی،  منظوربه (Alizadeh, 2014). باشد
را  یمؤثر یهاگامضروری است كه صنعت چوب  روینازا

,Martin Amoah  2009) دنوآورانه خود بردار هایفعاليتبرای 

 &Francis Fordjour). از ایران در چوبی مبلمان صنعت 

 و زااشتغال درآمدزا، كه و متوسط كوچک یهابنگاه
 ).obhei, 2015S(ت اس شده دارند تشکيل باالیی افزودهارزش
 روند رشد از برخورداری با اخير دهه دو طی در مبلمان صنعت

در  كفش، و پوشاك صنایع شتنگذا سر پشت با آورسرسام
 عنوانبه آن از و است گرفته قرار دنيا سبک صنایع اول جایگاه

 ارزش افزوده با و پرشتاب رشدیابنده، زودبازده، صنعت یک

توجه به اینکه در كشور ما بيش  با .شودمی یاد زااشتغال باال و
توليدی در گروه صنایع كوچک و  یواحدهادرصد  30از 

این در حالی ،  )ossenzadeh, 2013)Hد گيرنیممتوسط قرار 
د باشیم 02/0است كه سهم ایران از تجارت جهانی فقط 

)., 2014et alaleki golandouz M(. مبلمان صنعت ميان این در 

 وسيعی گستره در و بوده كاربر یک صنعت اینکه دليل به چوبی

 بزرگ صنعتی واحدهای تا كوچک یهاكارگاه از توليد از

 نقش تواندیم الزم، شرایط داشتن در صورت ،نمایدیم فعاليت

 بازارهای توسعه و زاییاشتغال رشد اقتصادی، در بسزایی

 محصوالت توليدكننده صنایع نابراینب ؛داشته باشد صادراتی

 بسيار گستردگی و قدمت از ایران در مبلمان چوبی متنوع

 افزایش باکه طوریبه .)odarzi, 2015)Gت برخوردار اس زیادی

 از استفاده به هاسازماننياز  امروز، اقتصادی دنيای در رقابت

 طوربه خود، بازاریابی راهبرد در محورمشتری رویکرد

  ).et alofrani G(2014 ,.ت اس یافتهیشافزا يریگچشم

كوچک و متوسط نقش  یعصنا ،توسعهدرحال یكشورهادر 
 یریپذرقابتو  زاییاشتغال توسعه اقتصادی، ينهزم درمهمی 

از  آمدهدستبهنتایج  ).ossenzadeh, 2013H(د صنایع دارن 

ه كه گرچ دهدمیبان جهانی كارآفرینی نشان دیده هاییبررس
سال گذشـته  6 كارآفرینانه در ایران در طی هایفعاليت ميزان

 ازدرصـد بـوده و در برخی موارد حتی بيش  80از بـيش 
فعاليت كارآفرینانه كشورهایی مانند دانمارك است اما  ميزان

 ،كارآفرینانه در ایران نوآورانه نيست هایفعاليتاغلب  درواقع
).urdnaeach, Kد شوینمپشتيبانی مالی خـوبی از آنها  زیرا

 مشتاقانه و آگاهانه تمایل كارآفرینانه، قصد از منظور 2013(

 جدید آميزمخاطرهوكار كسب یک یاندازراه برای فرد یک

 كوششی بيانگر كارآفرینانه قصد Thompson)., (2009ت اس

انجام  آینده در كارآفرینی رفتار دادن انجام برای فرد كه است
 هاییریزیبرنامه به كارآفرینی ازجمله رفتاری هر .دهدمی

كرد  بينیپيش نيت و طریق قصد از را آن توانمی كه دارد نياز
(Ajzen, 1991.) و كارآفرینانه قصد گيریاندازه ،روازاین 

 بهتری فهم تا كندمی ارائه فرصتی آن بر مؤثر شناسایی عوامل

 به و آورد دستكارآفرینانه به هایفعاليت بروز چگونگی از

د آی دستبه آن وقوع احتمال از تریدقيق بينیپيش ترتيب این
)2000 .et al,Krueger (. ایده تأثير تحت را كارآفرینی قصد 

 رقابت، تغيير، مثل عمومی هاینگرش با كه نظر گرفت در

 بازده، های مثلحوزه هاینگرش و استقالل و موفقيت

 شودمیمشخص  چگونگی دانستن و عمومی مشاركت

 2009) et al.,indel H.( ایجاد كه رسدمی به نظر اساس، این بر 

 هاستشایستگی از ایمجموعه نيازمند وكاركسب هایبنگاه
 یاندازراه سمت به اوليه یدها یک سوی از توانندمیافراد  كه

 .) et alRasmussen ,.) كنند حركت ینآفرارزش بنگاه یک

مدل  یک عنوانبه كارآفرینانه مدلی ارائه به هاتالش این2011
 فرایند با و پذیریریسک با همراه عقالیی، دهش یزیربرنامه

 شده  از فرصت برداریبهرهمنجر به  و تشخيص خطی
 Shompiter گفتههمچنـين بـه  ).eysari, 2015G(ت اس

ين عادی بـه تـأم هایفعاليتكارآفرینانه فراتر از  هایفعاليت
 بسياری به نظر ).2012et alali Z ,.(د باشیممـالی وابسـته 

 توانایی كه است عواملی ینمهمتر از پيشين دانش محققان، از 

  افزایش كارآفرینانه یهافرصت در تشخيص را فرد
 كارآفرینانه قصد توسعه فرایند ).ajizadeh,H (2014د دهمی

  گيردیم شکل افراد اجتماعی یهسرما با كه فرایندی است
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(., 2009et alHindle .) در را قصدی فردی اینکه برای  
متعددی  عوامل باشد، داشته كارآفرینانه یوكاركسب راستای

  از توانمی قصد، بر مبتنی هاییهنظر به توجه با. انديلدخ
  Shaperoیریپذامکاندرك  و عمل به تمایل مطلوبيت،

    رفتاری كنترل ادراك ذهنی، هنجارهای ،هانگرش  ،(2891)
Ajzen (8338)، محيطی فردی و عواملBird  (8344)، خود 

 و عمومی هاینگرش ،Vozikis&  Boyd (8333) كارآمدی
 عوامل عنوانبهرا  Davidsson  (8336)شخصيتی  متغيرهای

 این هاییافته برد. بنابر نام كارآفرینانه بر قصد تأثيرگذار

 عاملی عنوانبه پيشين دانش بررسی نقش پی در كه پژوهش

 كمک شایانی دتوانمی است، فرصت تشخيص در مؤثر و مهم

   د كن كارآفرینانه هایفرصت درك شاخص ارتقای به
)ajizadeh, 2014H.(  با عنایت به اینکه در فضای واقعی هيچ

ک استفاده از ی شودانجام نمیتصميمی با توجه به یک معيار 
وسعه در ت ویژهبهچند معياره در مسائل،  گيریتصميمرویکرد 

سزایی برخوردار است. شناسایی از اهميت به كارآفرینی
بدون  يریگتصميمبرای متوليان  بندیاولویتبهترین گزینه و 
در رابطه با مسائل چند شاخصه كاری  مندنظامیک چارچوب 

 كوچک یعصنا ،توسعهدرحال كشورهایدر  .بس دشوار است
 زاییاشتغال توسعه اقتصادی، زمينه درو متوسط نقش مهمی 

 امروزه (.ossenzadeh, 2013Hصنایع دارند ) پذیریرقابتو 

 صنعت مبلمان در خاص و جدید محصوالت دنبال به مردم

قصد بر این  شــپژوه این در ).2014et alofrani G ,. (هستند
بر قصد كارآفرینانه توليد محصوالت  مؤثر عواملاست كه 

اس نظرات و اظهارات ــست بر اســان چوبی نخــمبلم
گوریتم به كمک ال بعدشناسایی و  كارآفرینانو  توليدكنندگان

چند شاخصه كه درجه اهميت باالیی دارد،  گيریتصميم
 مدلی با نتایج قابل ارائهبا  شودمیمشخص و همچنين تالش 

 مطالب ذكر به توجه با گردد. ارائهپژوهش این قبولی از طریق 

قصد  بر تأثيرگذارعوامل  كه شودمی مطرح الئوس این شده

 بندیتبهركارآفرینانه صنعت مبلمان چوبی كدامند؟ شناسایی و 
بر قصد كارآفرینانه صنعت توليد مبلمان چوبی به  مؤثرعوامل 

 تا كندمیمحصوالت مبلمان چوبی كمک  توليدكنندگان
شایسته و مفيد برای توسعه این صنعت شناسایی  راهکارهای

قصد كارآفرینانه صنعت  یارتقاو درجه اهميت عوامل برای 
 مبلمان چوبی مشخص شود. 

 هاروشمواد و 
 از و كاربردی هدف، براســاسپژوهش این تحقيق  روش

زیرا بر اســاس  اســت؛ تحليلی توصــيفی روش و ماهيت نظر
هــا و بــه گردآوری داده نظرانصـــاحــب نظرســـنجی از 

این مدل برای  .شـــودها پرداخته میوتحليل فرضـــيهتجزیه
مؤثر بر قصـــد كارآفرینانه توليد  بندی عواملتحليـل و رتبه 

ــميم  مبلمان چوبی بر ــاس الگوریتم تص ه گيری چند معياراس
 مصاحبه اول در مرحله كيفی بخش در .خواهد شـد  اسـتفاده 

 مدیران شـــامل(خبرگان از نفر با پنج ســـاختاریافته نيمه

ــب ــوالت چوبی و وكارهایكس ــان   توليد محص ــص متخص
 كاربردهبه تأثيرگذار شـناسایی عوامل  منظوربه ،)دانشـگاهی 

صنعت  ين قصـد كارآفرینانه این وكار و همچنكسـب  در شـده 
ــی و تحليل ــد. این آنها بررس  دارد در نظر پژوهش انجام ش

 متغير از تابعی براســاس را )قصــد كارآفرینانه(وابســته متغير

كند. قصـــد  تعریف محصـــوالت مبلمان چوبی((مســـتقـل 
 قالب در و پرسشنامه طریق از كه اسـت  امتيازی كارآفرینانه

شــود می ارزیابی زیر یهاســنجهبراســاس  و ليکرت مقياس
(2015 et al.,Moradi .) 

مدل  و ميدانی یاكتابخانهبر اســـاس مطـالعات   روازاین
 برای آزمون مدل تدوین یاپرســـشـــنامهگردیـد و   طراحی
ا پرسـشنامه ابتدا ب  نتایج در قالب ،پس از گردآوری  گردید.
 دانکن یبندگروهمد و  مرســـوم مـانند ميانگين،  یهـا روش

 .شودمی بندیاولویت
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 قصد کارآفرینانه صنعت مبلمان چوبی مدل مفهومی پژوهش -1جدول 

 سطح یک() شاخص زیر شاخص  )سطح دو(  

  چوبی واحدهایتجربه مدیریت 

  تحصيالت مرتبط با صنعت چوب 

 عوامل انسانی          (پذیریمسئوليت ،گيریتصميم ریسک،) كارآفرینیظرفيت 

  (غيرمنقولمنقول و ) دارایی

  (... جنسيت و )سن، تیعيجمعوامل 

  منابع مالی و وام

  نيروی كار ماهر

 عوامل اقتصادی       امکانات سوله، دفتر

  (و ... آهنراه )جاده، هازیرساخت

  خدمات تخصصی

  مالياتیسيستم 

  سيستم حقوقی )حقوق مالکيت مبلمان(

 عوامل قانون و مقررات     توليدات محصوالت مبلمان هایقيمتكنترل 

  ( هامشوق) حمایتی از محصوالت مبلمان هایسياست

  فرهنگ كار در حوزه صنعت مبلمان

  اندازه بازار 

  محصوالت مبلمانشبکه توزیع 

 ساختار و نشاط صنعت مبلمان تمركز جغرافيایی صنعت مبلمان

 

  ضمانت واقعی محصول پس از فروش

  مشتری مندیرضایتو  بازاریابی

  پيشرفته مبلمان آالتماشينتجهيزات و 

  توجه به كيفيت و شناخت دانش استفاده از مواد اوليه

 عوامل فنی      سازی طراحی و ایده

  تحقيق و توسعه محصول

  در توليد محصول  محيطیزیست مسائلتوجه به 

 
كه ميانگين آنها از دقت باالیی  هاییشاخصترتيب بدین

آوردن روایی  دستبهبرای  .شوندیمانتخاب  برخوردارند
 هایییراهنمااز نظرات و  يریگبهرهآزمون در این پژوهش با 

آزمون مورد بررسی قرار االت ئوس و كارآفرینان نظرانصاحب
 روش از استفاده با پرسشنامه گيریاندازه ابزار روایی .گرفت

سنجش  كرونباخ آلفای روش بوسيله آن پایایی و اعتبار محتوا
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ستفاده با ا هاداده بندیرتبهتحليل و  قرار گرفت.يد أیتو مورد 
( در تحليل Excel افزار )نرم از يزن تاپسيس انجام و افزارنرماز 
 پرسشنامه در مورداستفاده ها كمک گرفته شد. مقياسهداد

هر عامل امکان كه  ليکرت بود ایینهگز پنج طيف مذكور،
، تأثيرگذارتا حدودی  تأثيرگذارانتخاب موارد خيلی 

برای  ترتيببهاهميت ندارد را دارد كه و  تأثيریب، تأثيرگذار
نظر در  برای كدگذاری 8و  2، 4، 3، 6 نمره هریک امتياز

 و يدكنندگانتول، جامعه آماری این تحقيق .گرفته شد
 و متخصصان دانشگاهی توليد مبلمان چوبی، یهاكارگاه
 دسترس دقيق در طوربه این جامعه تعداد .باشندیم صنعت
 .شودمی این جامعه آماری نامحدود فرض روازاین ؛نيست

بر قصد  تأثيرگذار عواملبر  مؤثر یهاشاخصپرسشنامه 
 مورد اشاره یهاجنبهاز  ه محصوالت مبلمان چوبیكارآفرینان

كلی مورد استفاده قرار  یهاشاخصن و در يدر تحقيق تعي
با  اهینهگزاطالعات پيرامون كليه  یآورجمعپس از  .گيردیم

ارزیابی و انتخاب  منظوربه ،شدهيينتع یهاشاخصتوجه به 
قصد مربوط ) هاییرگروهزشاخص توسط  ینترارجح

 گيریتصميم يارهایمعآنها از  بندیاولویت..( و . و ینانهكارآفر
 یهاروشاز بين  .گرددیماستفاده  8چندگانه یهاشاخصبا 

 چندگانه یهاشاخصبا  گيریتصميممتعددی كه در حوزه 
ی بر اساس تشابه به ترجيح بندیاولویتوجود دارد، روش 

كه نسبت  هایییتمز يلدلبه (2تاپسيس) یدالاپاسخ 
).sgarpur, A تاسد، در اولویت دیگر دار یهاروش به

تحقيق انتخاب این الگوریتم مورد گزینش و برای  2011(

مختلف دارای  يارهایمعدانيم كه می گونههمان .گرددیم
در این تحقيق برای تعيين وزن  مختلف هستند، یهاوزن

شرح آنتروپی به الگوریتماز  هاشاخصهریک از معيارها و 
 .گرددیمذیل استفاده 

 

 الگوریتم آنتروپی

 هایشاخصدر این روش از تحقيق الزم است ابتدا 
بر قصد كارآفرینانه صنعت توليد مبلمان  مؤثرمختلف عوامل 
دهی با الگوریتم آنتروپی و پس از وزن شود چوبی شناسایی

( از الگوریتم Wj) تعدیل شده یهاوزنو مشخص كردن 
 .گرددآنتروپی استفاده 

مشاهده از هر  m شاخص با داشتن nوزن برای محاسبه 
استفاده قرار شاخص، روش آنتروپی به این صورت مورد 

(، Oij ( امين شاخص jاز  iكه در آغاز برای مشاهده  گيردمی
 .شودمیاز رابطه زیر محاسبه  rijشده مقدار نرمال 

 

rij=

Oij

∑ Oij
m
i=1

⁄     ; j = 1,2, … , n 

 
 .شودمیام از طریق رابطه ذیل محاسبه  jحال آنتروپی شاخص 

 

Ej=−K ∑ rij
m
i=1

ln rij  : j = 1, … , n 
 
این صورت وزن  در ،باشدیم K=1/Ln mكه طوریهب

 .یدآمی دستبهاز رابطه ذیل  Wj)(ام j شاخص
 

Wj =
(1 − Ej)

∑ (1 − Ej)
n
j=1

⁄ ; j = 1,2, … , n    

 
 

 توانمیدر مرحله بعد  ،هاشاخصبا داشتن اوزان تمام 
 sgarpur, Aرا انجام داد  بندیرتبهبا الگوریتم تاپسيس 

)2011.) 

 

                                                           
1-MADM 2-TOPSIS 
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 1تاپسیس

 مطرح( 8348سال )در   oonYو   Hwang توسط این روش

شاخص مورد ارزیابی  n يلهوسبهگزینه  mدر این روش  گردید.
یک سيستم  عنوانبهتوان را می مسئلهگيرد و هر قرار می
 بعدی در نظر گرفت.  nنقطه در یک فضای  mشامل 2هندسی

این روش بر این ساختار درست شده است كه گزینه انتخابی 
ت بهترین حالمثبت ) آلایده حلراهباید كمترین فاصله را با 

𝐴iممکن،
دترین ب) ینفم آلایده حلراه( و بيشترین فاصله را با +

𝐴iحالت ممکن،
 اقليدسی فاصله (8) در شکل .( داشته باشد−

فرض بر این است كه  .شودمیمشاهده  یدوبعد صورتبه
یکنواخت بيشترین و یا كمترین  طوربهمطلوبيت هر شاخص 

با  قوی گيریيمتصم روش یک تاپسيس الگوریتم درواقع است.
 يلهوسبه بندییتاولو برای كيفی و كمی معيارهای از استفاده

 .باشدیم آلهاید جواب به نزدیکی و شباهت
 

 
 (,Hwang & yoon  (1981یدوبعد فضای در منفی آلایده حلراه و آلایده حلراه اقلیدسی فاصله -1 شکل

 

 تاپسیس الگوریتم

 .است زیر گام شش طی مستلزم روش، این با مسئله حل

 استفاده (Nماتریس نورم )مقياس سازی بی از سازی، مقياسبی یبرا :)D(تصميم  ماتریس سازی مقياسبی و كردن كمی -8

 .شودمی
 .شودمینرمال شده، از رابطه ذیل استفاده  گيریتصميمبرای محاسبه ماتریس     

               nij =  
rij

aj
           ;   ∀i, j 

                                             

 

                                                           
1-Technique for order Performance by Similarity to Ideal 

solution 

2- Geometric System 
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بر عوامل  مؤثر هاییرشاخهزتعداد  m كه در این حالت
از  n بر قصد كارآفرینانه صنعت توليد مبلمان چوبی و مؤثر

ترتيب اعضای ماتریس به nijو  rijهمچنين  .باشدیمیک تا ده 
به علت حجيم بودن  .باشندیمقبل و بعد از نرماليزه كردن 

 .شودمی نظرصرفماتریس نرماليزه شده از آوردن آن 
 :V)(مقياس وزنی دست آوردن ماتریس بیبه –2  

مقياس شده، ماتریس بی (ND)(ه مقياس شدماتریس بی
 ابلقمقياس و ن بیآدر  هاشاخصماتریسی است كه امتيازات 

ضرب  (Wn×n)ا هوزندر ماتریس قطری  .)باشدیم یسهمقا
 دباشیمماتریسی  )ماتریس قطری، V=ND× Wn×n. شودمی

 (.باشدیمكه فقط عناصر قطر اصلی آن غيرصفر 
 یهاوزنگوناگون به  هایشاخص در این ماتریس،

 .                                             شوندیممختلفی تبدیل 

 آلایده حلراهو   (+Vj)مثبت آلایده حلراهتعيين  -4
 Vj+ =Vبردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس (-Vj)منفی 

   Vj- =Vبردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریسو 
 هایآلایدههر گزینه تا  فاصلهدست آوردن ميزان به -3

 مثبت و منفی
 

 

 di
+ = √∑ (Vij − Vj

+)
2n

j=1  ,i =1,2,…,m                 مثبت آلایدهفاصله اقليدسی هر گزینه تا 

 

di
− = √∑ (Vij − Vj

−)
2n

j=1  ,i =1,2,…,m    منفی آلایدهفاصله اقليدسی هر گزینه تا 

 

       آلایده حلراهیک گزینه به  (*CL) تعيين نزدیکی نسبی -6
 

CLi
∗ =

di
−

di
− + di

+ 

 

باشد  تربزرگآن  *CLكه  ایینههر گز: هاگزینه بندیرتبه -5

 (.Asgarpur, 2011بهتر است )

 تریکنزدیک  هرچه به و صفر و یک است بين *CL مقدار
  et al(2012 ,. است باالتر ام((i گزینه یتاولو ،باشد

 aleki golanduozM.(  عواملاز این روش  مطالعاتنتایج 
ا از ر بر قصد كارآفرینانه صنعت توليد مبلمان چوبی مؤثر
اقتصادی، عوامل  عوامل عوامل انسانی،مختلف  هایجنبه

 قانون و مقررات، ساختار و نشاط صنعت مبلمان و عوامل فنی
 .كندیم و رتبه بندییتاولوا توجه به ارجحيت مربوطه ب

 

 

 نتایج
 در كه ییهاروش و یتماز الگور استفاده بااین پژوهش 

ــاره آنها به هاروش و مواد بخش ــد اش   نتایجی و نيز ش
 عوامل بندیرتبهتحليل و  بررسی باهدفآمد،  دستبه كه

 بر قصـــد كـارآفرینانه صـــنعت توليد مبلمان چوبی   مؤثر
توليد محصوالت چوبی و  هایوكاركسباست.  انجام شده

 دليل به مبلمان و همچنين كارآفرینان محصــوالت چوبی،

ــنعت در كه مهمی جایگاه ــاد و ص  دليلو به دارند اقتص

 جــامعــه عنوانبــه منــاســــب، رشــــد از برخورداری
 درصــد 80جامعه آماری، یندر ا شــدند. برگزیده آماری 

 66 ،تریينپا و یپلمدفوق تحصـــيلی مدرك دارای افراد
 مدرك دارای درصد 46 مدرك كارشناسی، درصـد دارای 

درصد  80در این تحقيق  بودند. ارشد و باالتر كارشـناسی 
مدل مفهومی پژوهش دربرگيرنده  زن و بقيـه مرد بودنـد.  

ــاخـص اصـــلی و     ــاخص  26پـنـج شــ   .بودزیرشــ



 

 ه تولید محصوالت مبلمان چوبیکارآفرینانبر قصد  تأثیرگذارعوامل  گیریتصمیمماتریس  -2 جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 شاخص زیر 

 8500/4 3/8000 2/6600 3/8300 3/6600 4/1600 4/1600 3/8000 3/8300 3/6600 چوبی واحدهایتجربه مدیریت  

 2/0000 3/8000 2/3300 3/0000 2/6600 4/2000 3/0000 3/6690 2/5000 2/6600 تحصيالت مرتبط با صنعت چوب 

 3/0000 3/8000 3/0000 3/0000 4/0000 4/2000 3/5000 3/8300 4/0000 3/1600 (... و گيریتصميم )ریسک، ظرفيت كارآفرینی 

 1/8300 2/8000 1/1600 2/5000 3/1600 3/6600 2/5000 4/2000 4/1600 2/5000 (غيرمنقولمنقول و ) دارایی 

 2/5000 3/6000 2/0000 2/6600 2/8300 3/8300 3/6600 3/8000 2/6600 2/3300 (... جنسيت و )سن، يتیعجم عوامل 

 2/0000 3/8000 2/1600 3/6600 4/1600 4/8300 2/5000 3/8000 3/8000 3/6600 منابع مالی و وام 

 2/3300 4/2000 2/8300 4/5000 4/5000 4/8300 4/6000 4/0600 3/8300 4/0000 نيروی كار ماهر 

 1/6600 3/6000 2/1600 4/1600 4/6000 4/0000 3/1600 4/1600 3/8300 4/0000 امکانات سوله، دفتر 

 1/3300 3/2000 4/0000 3/1600 2/5000 3/6600 3/5000 3/3300 3/6600 3/6600 (و ... آهنراه )جاده، هازیرساخت 

 1/8300 4/2000 2/1600 3/8300 4/0000 4/1600 3/8300 3/8300 3/6600 4/1600 تخصصیخدمات  

 1/5000 2/6000 2/0000 2/5000 2/6600 3/8000 2/3300 2/5000 4/2000 3/8300 مالياتیسيستم  

 2/1600 3/0000 2/6600 2/8300 3/3300 3/6600 3/1600 3/8300 4/1600 4/3300 سيستم حقوقی )حقوق مالکيت مبلمان( 

 2/6600 3/4000 2/3300 3/3300 4/0000 4/1600 4/5000 4/1600 4/5000 3/8300 توليدات محصوالت مبلمان هایقيمتكنترل  

 2/6600 4/0000 2/3300 3/6600 3/8300 4/0000 4/3300 3/8300 3/6600 3/8300 حمایتی از محصوالت مبلمان هایسياست 

 2/5000 3/2000 1600./3 3/5000 3/8300 4/0000 3/0000 3/8300 3/0000 3/5000 مبلمانفرهنگ كار در حوزه صنعت  



 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 شاخص زیر 

 2/1600 3/6000 2/5000 3/8300 4/0000 3/6600 2/8300 4/1600 4/5000 2/5000 اندازه بازار 

 2/5000 3/6000 4/1600 3/6600 3/6600 3/8300 2/6600 4/2000 4/1600 1/8300 شبکه توزیع محصوالت مبلمان 

 3/0000 3/1400 2/6600 2/8300 3/0000 4/3300 3/8300 3/0000 3/8000 2/5000 تمركز جغرافيایی صنعت مبلمان 

 2/6600 3/6000 2/1600 3/8300 3/1600 3/8300 4/6600 4/5000 3/0000 3/0000 ضمانت واقعی محصول پس از فروش 

 2/1600 4/0000 3/1600 4/1600 4/0000 4/1600 4/6600 4/0000 3/6600 4/1600 مشتری مندیرضایتو  بازاریابی 

 2/3300 4/6000 2/3300 4/1600 4/6600 4/5000 4/3300 3/8300 4/3300 4/1600 پيشرفته مبلمان آالتماشينتجهيزات و  

 

 

 توجه به كيفيت و شناخت استفاده از مواد اوليه
4/1330 3/8300 4/1600 4/3300 4/6600 4/3000 4/1600 3/3300 4/2000 2/3300 

 2/8300 4/0000 2/8300 3/8300 3/8300 4/5000 4/6000 4/2000 4/1600 4/6600 سازیطراحی و ایده 

 2/8300 4/2000 2/8300 3/1600 4/0000 4/5000 4/3300 4/0000 4/1600 4/6600 تحقيق و توسعه محصول 

 2/0000 3/8000 3/3300 3/5000 4/1600 4/3300 4/3300 4/3300 3/1600 3/3300 در توليد محصول  محيطیزیست مسائلتوجه به  

پژوهش هاییافتهمنبع: 
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از  هریک وزن در ابتدا با استفاده از الگوریتم آنتروپی،
ی تعدیل شده، هاوزنها تعيين و با مشخص شدن شـاخص 

 بندی شــدند. طبقبراســاس الگوریتم روش تاپســيس رتبه
گيری را انجام ( نخســت باید ماتریس تصــميم8) یتمالگور

دهيم. با توجه به حجيم بودن محاسبات الگوریتم ماتریس 
. نظر شده استتوضـيح بيشــتر آن صرف  از گيری،تصـميم 

 ريری الگوریتم تاپسيس دكارگبهنتایج حاصل پژوهش از 
ــایی و اولویت  ــنـاسـ ــد شـ بندی عوامل تأثيرگذار بر قصـ

ــوالت مبلمــان چوبی در مــاتریس  كــارآفرینــانــه محصـ
است. مقادیر  شـده  درج 2جدول گيری ذیل و در تصـميم 

1X   تاX10 ــان تعـداد كارآفرینان، مدیران و   دهنـده نشـ
ــت كه     ــوالت چوبی اسـ يل با تکمتوليـدكننـدگـان محصـ

تحقيق یاری رساندند و  ی رسيدن به نتایجبرا پرسـشنامه، 
ی ندبطبقهیی تاششصـورت تصادفی در قالب ده دسته  به

ــدند. اعداد داخل )جدول  ــخ يانب( 2ش كننده ميانگين پاس
در هر ستون جدول، بر اساس  دهندگانپاسخكارآفرینان و 

باشـــد. الگوریتم یم( 6تا  8ميانگين اعداد ) يکرتلطيف 
 مثبت آلایده حلراه از گزینه فاصله دو هر روش تاپسيس

ـ به همزمان را منفی آلایده حلو راه  گرفتن نزدیکی يلهوس

یعنی گزینه انتخابی  ؛كندیم بررسی آلایده حلراه به نسبی
ــله از راه    ــد و بـایـد دارای كمترین فـاصـ حل ممکن باشـ

ــله از راهيندرع منفی را نيز  آلایدهحل حال دورترین فاص
 .داشته باشد

 (2فرمول ) از با استفاده تصميم، اتریسم تشکيل از بعد
 را ایجاد نرمال شــده تصــميم ماتریس الگوریتم تاپســيس

یعنی با بکاربردن  .آیدیدرم 4 جدول صورتبه كه كنيمیم
 دستبه )V( مقياس شده وزنیبی یسماتر ماتریس قطری،

 كردن مقياسبی ،نرمال ماتریس ایجاد از هدف .آیـد یم

. با توجه به زیاد بودن محاســبات باشــدیم هاشــاخص
ماتریس نرماليزه شده، از آوردن ادامه روش محاسبات آن 

ــرف مختلف دارای  يـارهای معدر آن  كـه  گرددیم نظرصـ
ــتندگوناگون  یهاوزن ــان داده  3جدول . نتایج در هس نش

با توجه به حجم محاسـبات حدالمقدور سعی   شـده اسـت.  
سر هم آورده  كلی و پشت صورتبهها جدولشـده اسـت   

 شود.

 



 

 ه تولید محصوالت مبلمان چوبیکارآفرینانبر قصد  ذارگتأثیرماتریس نرمالیزه شده عوامل  -3 جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 شاخص زیر 

 0/0735 0/0251 0/1180 0/0454 0/0451 0/0069 0/0634 0/0043 0/0865 0/0538 چوبی واحدهایتجربه مدیریت  

 0/0465 0/0251 0/1034 0/0356 0/0328 0/0070 0/0457 0/0041 0/0565 0/0391 تحصيالت مرتبط با صنعت چوب 

 0/0698 0/0251 0/1331 0/0356 0/0493 0/0070 0/0533 0/0043 0/0903 0/0464 (... و گيریتصميم )ریسک، ظرفيت كارآفرینی 

 0/0426 0/0185 0/0515 0/0296 0/0390 0/0061 0/0381 0/0047 0/0940 0/0367 (غيرمنقولمنقول و ) دارایی 

 0/0581 0/0238 0/0888 0/0315 0/0349 0/0064 0/0558 0/0043 0/0601 0/0342 (... و جنسيت )سن، يتیععوامل جم 

 0/0426 0/0246 0/0901 0/0326 0/0951 0/0362 0/0623 0/0139 0/0011 0/0063 منابع مالی و وام 

 0/0496 0/0271 0/1181 0/0401 0/1029 0/0362 0/1146 0/0149 0/0011 0/0069 نيروی كار ماهر 

 0/0353 0/0233 0/0901 0/0370 0/0951 0/0299 0/0787 0/0152 0/0011 0/0069 امکانات سوله، دفتر 

 0/0283 0/0207 0/1669 0/0281 0/0572 0/0274 0/0872 0/0122 0/0010 0/0063 (و ... آهنراه )جاده، هازیرساخت 

 0/0389 0/0271 0/0901 0/0341 0/0914 0/0311 0/0954 0/0140 0/0010 0/0071 خدمات تخصصی 

 0/0346 0/0312 0/0286 0/0285 0/0318 0/0045 0/0780 0/0408 0/0470 0/0107 مالياتیسيستم  

 0/0498 0/0360 0/0380 0/0322 0/0398 0/0043 0/1058 0/0626 0/0466 0/0121 سيستم حقوقی )حقوق مالکيت مبلمان( 

 0/0614 0/0408 0/0333 0/0379 0/0478 0/0049 0/1507 0/0680 0/0504 0/0107 توليدات محصوالت مبلمان قيمتكنترل  

 0/0614 0/0480 0/0333 0/0417 0/0458 0/0048 0/1450 0/0626 0/0410 0/0107 حمایتی از محصوالت مبلمان هایسياست 

 0/0577 0/0384 0/0452 0/0399 0/0458 0/0048 0/1005 0/0626 0/0336 0/0098 فرهنگ كار در حوزه صنعت مبلمان 

 0/0174 0/0105 0/0660 0/0298 0/0277 0/0070 0/0753 0/0365 0/0401 0/0900 اندازه بازار 

 0/0201 0/0105 0/1098 0/0285 0/0254 0/0073 0/0708 0/0369 0/0370 0/0659 شبکه توزیع محصوالت مبلمان 

 0/0241 0/0092 0/0702 0/0220 0/0208 0/0083 0/1019 0/0263 0/0338 0/0900 تمركز جغرافيایی صنعت مبلمان 



 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 شاخص زیر 

 0/0214 0/0105 0/0570 0/0298 0/0219 0/0073 0/1240 0/0395 0/0267 0/1080 ضمانت واقعی محصول پس از فروش 

 0/0174 0/0117 0/0834 0/0324 0/0277 0/0080 0/1240 0/0351 0/0326 0/1498 مشتری مندیرضایتو  بازاریابی 

 0/0625 0/0292 0/0604 0/0703 0/0330 0/0038 0/0041 0/0107 0/0793 0/0908 پيشرفته مبلمان آالتماشينتجهيزات و  

 0/0625 0/0266 0/0864 0/0703 0/0304 0/0039 0/0041 0/0117 0/0702 0/0902 توجه به كيفيت و شناخت دانش استفاده از مواداوليه 

 0/0759 0/0254 0/0734 0/0647 0/0271 0/0038 0/0043 0/0118 0/0762 0/1017 طراحی و ایده سازی 

 0/0759 0/0266 0/0734 0/0534 0/0283 0/0038 0/0041 0/0112 0/0762 0/1017 تحقيق و توسعه محصول 

 0/0537 0/0241 0/0864 0/0591 0/0294 0/0037 0/0041 0/0121 0/0579 0/0727 در توليد محصول محيطیزیست مسائلتوجه به  

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 آنتروپیبا الگوریتم  هاشاخصضریب وزنی  -4 جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10  هاشاخص

 0/1327 0/0529 0/2299 0/0804 0/0910 0/0149 0/1162 0/0097 0/1768 0/0954 عوامل انسانی                

 0/0885 0/0552 0/2572 0/0774 0/2007 0/0723 0/1997 0/0315 0/0024 0/0150 عوامل اقتصادی            

 0/0242 0/1206 0/0808 0814./0 0/0952 0/0104 0/2667 0/1343 0/0986 0/0242 تعوامل قانون و مقررا 

wj       
 

و نشاط صنعت  ساختار

             مبلمان

 

0/2338 0/0768 0/0786 0/2276 0/0170 0/0557 0/0642 0/1777 0/0235 0/0452 

 0/0452 0/0235 0/1777 0/0642 0/0557 0/0170 0/2276 0/0786 0/0768 0/2338 عوامل فنی                   

 پژوهش هاییافتهمنبع: 



 

 رتبهچوبی ه تولید محصوالت مبلمانکارآفریناننهایی قصد  بندیرتبهنزدیکی و  یبضر ،یمنف مثبت، آلایدهمجموعه نقاط  -5جدول 

 شاخص زیر شاخص +CLi* di- di ر

به
كارگ

يری الگوریتم 
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TO
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مؤثر

 
ت مبلمان چوبی

بر قصد كارآفرینانه محصوال
 

 

  چوبی واحدهایتجربه مدیریت  0/0881 0/0173 0/8354 2

  تحصيالت مرتبط با صنعت چوب  0536./0 0/0626 0/4613 3

 عوامل انسانی          (..و . گيریتصميم )ریسک، ظرفيت كارآفرینی 0/0964 0/0167 0/8523 1

  (غيرمنقولمنقول و ) دارایی 0/0381 0/0946 0/2870 5

  (... و جنسيت )سن، يتیععوامل جم 0/0446 0/0648 0/4080 4

  منابع مالی و وام 0/0419 0/0938 0/3089 5

  نيروی كار ماهر 0/0796 0/0488 0/6197 1

 عوامل اقتصادی       امکانات سوله، دفتر 0/0431 0/0866 0/3325 4

  (و ... آهنراه )جاده، هازیرساخت 0/0807 0/0597 0/5748 2

  خدمات تخصصی 0/0498 0/0810 0/3807 3

  مالياتیسيستم  0/0135 0/0879 0/1328 5

  حقوقی )حقوق مالکيت مبلمان(سيستم  0/0429 0/0504 0/4599 4

 عوامل قانون و مقررات توليدات محصوالت  مبلمان قيمتكنترل  0/0865 0/0144 0/8568 1

  حمایتی از محصوالت مبلمان  هایسياست 0/0800 0/0172 0/8228 2

  فرهنگ كار در حوزه صنعت مبلمان 0/0465 0/0543 0/4610 3



 

  اندازه بازار  0/0328 0/0890 0/2692 5

  شبکه توزیع محصوالت مبلمان 0/0555 0/0996 0/3577 3

 ساختار و نشاط صنعت   تمركز جغرافيایی صنعت مبلمان 0/0427 0/0775 0/3553 4

  ضمانت واقعی محصول پس از فروش 0/0697 0/0690 0/5025 2

  مشتری مندیرضایتو  بازاریابی 0/1041 0/0286 0/7845 1

  پيشرفته مبلمان آالتماشينتجهيزات و  0/0348 0/0312 0/5273 4

  توجه به كيفيت و دانش استفاده از مواد اوليه 0/0389 0/0202 0/6578 3

 عوامل فنی      طراحی و ایده سازی  0/0444 0/0161 0/7344 1

  تحقيق و توسعه محصول 0/0430 0/0222 0/6597 2

  در توليد محصول  محيطیزیست مسائلتوجه به  0/0267 0/0443 0/3762 5

 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 
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   و +diمثبت و منفی  آلایدهنقاط  مجموعه در مرحله بعد،
-di از  فاصــله مثبت و منفی، آلایدهنقاط  دســت خواهد آمد.به

چه  هر ،ینبنابرا .دهندیممثبت و منفی را نشـــان  هایآلایـده 
تر منفی بيش آلایدهمثبت كمتر و از  آلایدهاز  هاشاخصفاصله  

 یتدرنها ،بود برخوردار خواهندباالتری  یـت اولو از بـاشـــد، 
ــریب نزدیکی  ــاخصاهميت  درجه يانگربكه  )CLi(*ض  هاش

 (.aghshenas kashani,H (2011گردد یماســـت محاســـبه 

 بندیرتبهضـریب نزدیکی و   منفی، مثبت، آلایدهنقاط  مجموعه
 آورده شده است.  6نهایی متغيرها در جدول 

 6نتایج تحقيق در جدول شماره  مطالعه بااز سوی دیگر 
زیر شاخص  عنوانبهدر ستون رتبه  8عدد  كه شودمیمالحظه 

 كه طوریبه .شودمیاولویت نخست در هر شاخص محسوب 
 كار ماهر، يروین كارآفرینی فردی، ظرفيت هایشاخص زیر

واقعی  ضمانت توليدی محصوالت مبلمان، هایقيمت كنترل
سازی بيشترین اجزای محصول پس از فروش و طراحی و ایده

 ایی،دار نخست پژوهش را كسب كردند. هایرتبهی و تأثيرگذار
 بازار و توجه به  اندازه مالياتی، يستمس مالی و وام، منابع

تند ترتيب عواملی هسصول بهدر توليد مح محيطیزیست مسائل
وبی ه محصوالت مبلمان چكارآفرینانرا بر قصد  تأثيركه كمترین 

د در توانمیبا توجه به مطالب ذكر شده این عوامل  دارند.
 دقص دیگرعبارتبهآینده نقش مهم داشته باشد،  وكاركسب

ده جدید در آین وكاركسب اندازیراهه قصد افراد برای كارآفرینان
 (.Wu , (2009ک استنزدی

 
 بحث  

در  مهمیير تأث موقعبه و درست تصميم اتخاذ كهازآنجایی
 داشتنكه  ضروری استرو ازاین دارد، هاانسانزندگی روزمره 

ریزان صنعت مبلمان چوبی را برنامه كه بتواند با ارزش فن یک
آن دیده  در كند یاری كارآفرینیقصد  زمينه دربرای هدایت 

تاپسيس  روش یتماز الگورتحقيق  یندر ا بنابراین .شودمی
 یهاروش ینترمطمئنروش یکی از  ینا است. شدهاستفاده 

است كه  گيریيمتصم و سازیفن تصميم مدیریتی و علمی
 چوبی نقش خوبی داشته باشد. و مبلماند در حوزه چوب توانمی

این پژوهش نشان داد كه در شاخص عوامل انسانی،  نتایج
 و يریگتصميم ،پذیریریسک) ینیكارآفرزیر شاخص ظرفيت 

منقول و ) ییدارا..( رتبه نخست را كسب كرد و زیر شاخص .
 تبهر به خود اختصاص داده است.را رتبه  ترینیينپا( غيرمنقول

 پذیریریسکكه با  دهدمیظرفيت كارآفرینی نشان  شاخص یرز
این  و توسعهرشد  به توانمی كارآفرینیقصد  گيریتصميمو 

 تحولو  نوگراییبه  این موضوع همچنين ،چالش كمک كرد
 تأثير پيشين یهاپژوهش. شودمیمنجر  كشوراساسی در اقتصاد 

 . نتایجاندكرده اثبات را كارآفرینانه قصد بر انسانی یهسرما

 یهسرما مثبت رابطه (2083و همکاران ) Moradi پژوهش

 و  Hindel. همچنينكندیم تأیيد كارآفرینانه را قصد و انسانی
 كارآفرینانه قصد توسعه كه فرایند معتقدند (2003) همکاران

شکل  افراد اجتماعی و انسانی یهسرما يلهوسبه كه است فرایندی
از منظر قصد كارآفرینانه و استفاده از  توانمی درواقع .گيردیم
تحول و توسعه  درست گيریتصميممناسب فردی و  هاییدها

 مطالعات ی صنعت مبلمان چوبی را رونق و جهش داد.اقتصاد
 زیر شاخص نيروی كه كندمیاقتصادی بيان  در عواملتحقيق 

ترتيب رتبه نخست كار ماهر و زیر شاخص منابع مالی و وام به
 يریكارگبه برای ایجاد شغل كهنحویبه را كسب كردند. و آخر

ن آزمان البته امتياز استعدادهای نيروی كار ماهر ضروریست. 
های جوانان و نيروی ماهر كشور اهميت داد رسيده كه به توانایی

 ت.فراوان خواهد داش مراتببهقصد كارآفرینی اهميتی  يجهدرنتو 
Davidsson دانش، را انسانی یهسرما (2004)مکاران ه و 

 سرمایه همکاران و شنکل. دانندیم عملی یادگيری و تجربه

 شرایط شامل كه كنندیم اطالعاتی تعریف و دانش را انسانی

 .شودمی شخصی هپيشين و محيطی
 توليد ینیقصد كارآفردر شاخص عوامل قانون و مقررات  

محصوالت مبلمان چوبی باید به این نکته مهم توجه كرد كه 
توليدی محصوالت مبلمان نقش مهمی در ثبات  هایقيمتكنترل 



 604    3، شماره 43تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد  نشریه علمی

 و این زیر شاخص باالترین رتبه را از آن خود كندمیتوليد ایفا 
 هكتحقيقات سایر پژوهشگران نشان داده است  یجنتا كرده است.
 شناسایی را آن هایفرصت تا كنندیم بررسی را بازار كارآفرینان

 با را فرصتی تا كنند وتحليلیهتجزو  بندیيمتقس را آنها كنند،

در   )Sarasvathy.(2001 , كنند انتخاب بيشتر انتظار مورد سود
 قرار دارد. ترسيستم مالياتی رتبه پایين شاخص یرزاین شاخص، 

در شاخص ساختار و نشاط صنعت، مطالعات نشان داد كه قصد 
ند توامیكارآفرینانه در این بخش از صنعت مبلمان چوبی 

مولد اشاعه بخش عظيمی از صنعت چوب در افزایش  عنوانبه
 رواینزا سزایی داشته باشد.به تأثيرتوليد ناخالص داخلی كشور 

مشتری جایگاه رتبه اول  مندییترضاو  یابیبازارزیر شاخص 
قرار  مورد توجهدر عوامل ساختار و پویایی صنعت مبلمان را 

سوی دیگر زیر شاخص اندازه بازار در عوامل  از است. داده
ساختار و پویایی چندان اهميتی نداشته و در رتبه آخر قرار 

 گرفته است.
ر شاخص دســازی محصــول زیر شـاخص طراحی و ایده  

 نآه در اولویت نخست است. علت كارآفرینانعوامل فنی قصـد  
چون در عصر حاضر با  ،است مشـخص تا حدی روشـن و   هم

با  توانمیمفصـــلی را  یهابرنامهقـاصـــد كارآفرینی  انجـام م 
سازی محصوالت صنایع چوبی گسترش فرهنگ طراحی و ایده

ــد و پویایی   در جامعه تدارك دید ــير رش تا بتوان همچنان مس
اد. از د گسترشمحصوالت مبلمان چوبی را بسط و  كارآفرینی

ــت.  ــاخص مهم اس با فرض اهميت دادن این نظر محقق، این ش
 كه نظر گرفت در شرایط ایده تحت را ینیقصد كارآفر، موضوع

 و اســتقالل و موفقيت رقابت، تغيير، مثل عمومی هاینگرش با
 دانســتن و عمومی مشــاركت بازده، مثل ییهاحوزه نگرش

عقيده ( 2003) و همکاران lhande .شودمی مشخص چگونگی
یک راهبرد اثربخش برای  عنوانبهامروزه كارآفرینی كه دارنـد  

مایه سراست.  شدهشناختهتوسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها 
ـ مین بلکه این ایده اســـت كه  ،آورددر تحركایـده را به   دتوان

نوآورانه  یدها، با وكاركسبمحرك سـرمایه است و موفقيت در  

ل محصو و كارآفرینی قصد بهبه همراه سرمایه منجر  انهو خالق
توليد مبلمان چوبی یکی از  صــنعت .شــودمیزار جدید در با

 كشــورهایصــنعتی مولد اشــتغال در   یهاشــاخه مهمترین
همچنين این شاخه به یکی از  ،شودمیمحسوب  توسـعه درحال

 نتایج پژوهش روینازااســت.  شــده یلتبد صــادرات مهمترین
Davidsson (8336 )  ــان داد كـه افزایش  هــایفعــاليـت نشـ

 جهيدرنته با افزایش توليد ناخالص ملی و كـارآفرینـانـه هموار   
اما در  ،باشدیمافزایش درآمد ملی، رفاه و آسـایش در جامعه  

 مســـائلبررســـی شـــاخص آخر، زیر شـــاخص توجـه بـه   
ــت ــول در اولویت پایين قرار دارد محيطیزیس  .در توليد محص

این موضـوع جای تعامل و تفکر دارد كه موضوعی   كهیدرحال
بـه این مهمی در ایران جـایگاه واقعی خود را هنوز پيدا نکرده   

 است.
، باالتحقيق و با توجه به توضيحات  این در چارچوب

 قصد و ، اجتماعیاقتصادی گوناگون یهاهدفدر خور  اقداماتی
و  صادرات مانند افزایش ه در بخش صنعت چوبكارآفرینان

به  هیافتتوسعه. كشورهای انجام شده است زاییاشتغال توسعه
گرگون اقتصاد آنها را د تواندیمكه كارآفرینی  انديدهرساین نتيجه 

امروزه در جنگ اقتصادی قرار دارد، بيش كه كند. ایران بزرگ 
ابی عق همانندبه كار و كارآفرینی نياز دارد تا  یاز هر زمان دیگر

 یهازهحو باافتخار درز در فضای پيشرفت و آبادانی و تيزپروا
 اینبنابر؛ در صنعت چوب و مبلمان اوج بگيرد ویژهبهمختلف 

و  بندییتاولو برای انجام بعدی يقاتدر تحق شودمی پيشنهاد
 .شود استفاده هافن این از بندیرتبه
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Abstract 
Nowadays, development are speeding fast and new technologies are evolving which necessitate 

the today's wood products manufacturers to look for new developments and innovative services to 

enable themselves to ensure their survival in such tough environment. The entrepreneurial activity of 

wood furniture has always been an issue in this subject. It identifies new opportunities and transforms 

the industry's risky values and expose the nature of the wooden furniture industry to public sector. 

The present study has attempted to identify and rank the factors affecting the entrepreneurial intention 

of wood furniture products, considering the fact that the future economic security of the wood industry 

relies largely on the quality of entrepreneurs. In this research, descriptive-analytical method was used. 

The research community were among experts, manufacturers, entrepreneurs in the wood furniture 

industry, who assisted the researcher by answering the questionnaire. The data were analyzed, 

weighted and ranked using multi-criteria decision making algorithm (entropy and TOPSIS). The 

results showed that in human, economic, law and regulation factors index, structure and vitality of 

furniture and technical industry, sub-indices of individual entrepreneurship capacity, skilled labor 

force, control of production prices of furniture products, real aftermarket product warranty and design 

and Ideation ranked first in the research order. 

 
Keywords: Wooden furniture products, entrepreneurial intention, multi-criteria decision, entropy, 

topsis. 
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